
ЯК УСПІШНО ЗДАТИ СЕСІЮ 

Екзамен – це не лише перевірка теоретичних знань, а й значне емоційне 

випробування, своєрідний стрес. Саме тому важливого значення набирає 

психологічна підготовка до іспитів. Деякі студенти зі слабкою нервовою 

системою під впливом стресової ситуації можуть забути матеріал, який 

напередодні дуже добре пам’ятали. Як же добре підготуватись до іспитів і 

успішно їх скласти? 

 

 
 

ПАМ’ЯТАЙТЕ: Страхи бувають у всіх людей. Це нормальний стан 

організму. Навіть досвідчені актори, які працюють на сцені багато років, 

відчувають страх перед тим, як вийти до глядачів. Що ж робити, щоб перестати 

боятися?  

1. Прийміть страх. Не потрібно позбавлятися від нього повністю. Легке 

хвилювання мобілізує і налаштує на хорошу розумову роботу.  

 

2. Працюйте з диханням і тілом. Страх, як і будь-яка емоція, живе в тілі. 

Страх сковує тіло, не дає спокійно дихати, підсилює серцебиття, викликає легке 

тремтіння в колінах. Зробіть пару глибоких вдихів і видихів. Дихайте повільно. 

Це допоможе знизити напругу. Крім того, зробіть невелику розминку – руки, 

плечі, шия. Не забудьте про міміку:  гримаси корисні, актори завжди 

використовують ці вправи перед роботою. 



 
 

3. Переключіть увагу. Займіться справою, яка ніяк не пов'язана з 

предметом страху. Наприклад, якщо у вас іспит і ви боїтеся його, то переключіть 

увагу – порахуйте, скільки лампочок в коридорі, де ви стоїте. Коли не 

відволічетесь – хвилювання посилиться. Або визначте кількість хлопців та 

дівчат, які проходять повз аудиторію: все що завгодно, основне – не думайте про 

свій страх. Перемкніть увагу на розмови з друзями. Тільки не говоріть з ними 

про те, як боїтеся, інакше це посилить хвилювання.  

 

 
 

4. Виспіться перед іспитом або атестацією. Пам'ятайте про те, що тільки 

після сну вивчена або повторена напередодні інформація буде добре засвоєна 

вашим мозком.  

 



 
5. Іспит – це ваше особисте. Коли будете відповідати на екзаменаційні 

питання, уявіть, ніби ви говорите про свою особисту історію, про яку ніхто не 

знає більше і краще, ніж ви.  

 

10 КОРИСНИХ ПОРАД ВІД ПСИХОЛОГІВ, ЯК СКЛАСТИ ІСПИТ 

 

1. Шукайте допомоги: запитайте у вашого викладача, як найефективніше 

підготуватися до іспиту та як поводитися на ньому. 

2. Влаштовуйте собі короткі перерви під час підготовки до іспиту. Якщо 

ваш мозок утомився, він не зможе запам'ятати нічого. 

3. Плануйте свій час. Відведіть достатній час на сон; харчуйтеся розумно. 

4. Займайтеся фізичними вправами – прогулюйтеся, бігайте, займайтеся 

спортом або будь-якою фізичною активністю, приємною вам. 

5. Залишайтесь позитивно налаштованими – не думайте про майбутнє або 

про можливий провал. 

6. Налаштуйтеся на перемогу й будьте готові зробити максимально від вас 

залежне. 

7. Будьте пильні – якщо ви почуваєтесь нездоровим, поговоріть із кимось 

про своє занепокоєння. 

8. Не будьте занадто розслабленим! Невеликий стрес навіть корисний, 

тому що змушує вас готуватися інтенсивніше. 

9. Чиніть розумно – якщо обговорення іспиту з друзями засмучує вас – не 

робіть цього! Забудьте про складний іспит! Що минуло, того не змінити й не 

виправити! 

10. Невелика фінальна порада. Якщо ви займаєтеся ввечері, не лягайте 

спати одразу після навчання. Ваш мозок і далі аналізуватиме інформацію й 

нескоро заспокоїться. Краще влаштуйте собі невелику вечірню прогулянку. 
 

НЕХАЙ ЩАСТИТЬ НА ЕКЗАМЕНІ! 
 


