
Методичні рекомендації щодо психологічної 

самопідготовки до ЗНО 

Успішна особистість –  та,  яка змогла самореалізуватися в професійній 

діяльності. Для того, щоб бути професіоналом у своїй справі не завадить мати 

відповідну освіту. Сьогодні єдиний можливий шлях вступу до вищого 

навчального закладу пролягає через складання Зовнішнього Незалежного 

Тестування, тому воно має таке велике значення для випускників. Це 

порівняно нове явище для нашого суспільства. А щоб засвоїти щось нове, 

треба докласти зусиль. І результат буде залежати не тільки від того, скільки 

людина витратить енергії на його досягнення, але й від того, наскільки вона 

психологічно готова до цих випробувань  наскільки інші допомагають та 

підтримують її у досягненні поставленої мети. 

Усім добре відомий той факт, що на результативність розумової 

діяльності значною мірою впливає емоційний стан, у якому перебуває людина. 

Як відомо, негативні емоції виникають у ситуаціях дефіциту інформації про 

майбутню ситуацію. Відомо, що стійкість до стресових факторів будь-якої 

складності можна забезпечити: 

     - системою її емоційних тренувань; 

     - ретельним навчанням, тобто детальним інформуванням про ситуації, 

програванням можливих складних варіантів. 

Оскільки оцінка знань учнів за допомогою тестування не є 

повсякденним явищем в їхньому житті, тому складання досі невідомого ЗНО 

уявляється як щось страшне і в той же час невідворотне. Для того, щоб знизити 

тривогу учнів з приводу самої процедури ЗНО, необхідно дати їм можливість  

ознайомитися  з нею на власному досвіді. 

Хочеться відмітити як позитивне те, що впродовж останніх кількох років 

запроваджена процедура пробного зовнішнього незалежного тестування. 

Такий досвід має на меті допомогти учням ознайомитися з організаційними 

умовами проведення тестування, а також з'ясувати рівень своїх навчальних 

досягнень,  як наслідок, уникнути  зайвого хвилювання та зосередитися саме 

на виконанні тестових завдань. Тим випускникам, що не мали такої нагоди, 

бажано спробувати ознайомитися з умовами проходження тестування 

самостійно або звернутися до вчителів.  

Під час підготовки до ЗНО учням краще зосередитися на вивченні та  

повторенні навчального матеріалу. Для того, щоб ця діяльність була плідною, 

бажано правильно організовувати  свій час та планувати роботу. Працювати 

краще «на свіжу голову», чітко визначаючи обсяг і зміст роботи. Доцільно 

структурувати матеріал за допомогою планів, схем, причому робити це в 

письмовому вигляді. При засвоєнні нової інформації  важливо  розуміти її, а 

не  запам’ятовувати механічно. Не рекомендується вивчати новий матеріал 

безпосередньо перед іспитом, оскільки це може призвести до забування 

раніше засвоєного. Краще за два тижні до іспиту займатися повторенням та 

закріпленням пройденого матеріалу. Відповіді на найбільш складні питання  

бажано розгорнуто розказати комусь.  



Обов’язково потрібно чергувати роботу  й відпочинок. За два-три дні до 

екзамену слід відпочити. Інакше може виникнути перевтомлення, яке зведе всі 

зусилля нанівець.  

Готуючись до тестування, старшокласникам важливо відчувати 

допомогу з боку дорослих. Це може бути як підтримка інформаційного 

характеру стосовно питань  проходження процедури ЗНО  або  опрацювання 

навчального матеріалу, так і психологічна настанова, переконання в тому, що 

за умови серйозної підготовки й виявлення ґрунтовних знань випускник може 

сподіватися на гарні результати.  Така допомога має надаватися учням не лише 

батьками, а й педагогами, практичними психологами. Під особливою увагою 

дорослих повинні залишатися тривожні, невпевнені в собі випускники. 

Бажано, щоб такі діти не отримували на свою адресу негативних оцінок, не 

піддавались критиці. Краще підбадьорювати їх, вселяти впевненість у власних 

силах.  
 

 

Практичні вправи з психологічної підготовки для батьків і 

дітей. 

Пропонуємо кілька практичних прав: 

 

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ПСИХОЛОГІЧНО 

 

Для того, щоб у кризовій ситуації не відбулася дезорієнтація  необхідно 

не ставити перед собою надзавдань і надмети. Не варто чекати, доки ситуація 

стане катастрофічною. Починайте готуватися до іспитів заздалегідь,  по 

частинах, спокійно. 

Якщо дуже важко зібратися з силами і  думками, спробуйте запам'ятати 

спочатку найлегше, а потім переходьте до вивчення складного матеріалу. 

Щодня виконуйте вправи на зняття напруження, втоми. 

 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВТОМИЛИСЯ ОЧІ? 
 

Виконайте дві будь-які вправи: 

• погляньте по черзі вгору-вниз (25 с), ліворуч-праворуч (15 с); 

• напишіть очима своє ім'я, по батькові, прізвище; 



• фіксуйте погляд то на віддаленому предметі (20 с), то на аркуші паперу перед 

собою (20 с); 

• намалюйте очима квадрат, трикутник — спочатку за годинниковою 

стрілкою, потім навпаки. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Поділіть день на три частини: 

• готуйтеся до ЗНО/ДПА 4-6 годин на день; 

• займайтеся спортом, гуляйте, сходіть на дискотеку, потанцюйте; 

• спіть не менше 8 годин, якщо хочете , влаштуйте собі «тиху годину»  після 

обіду. 

ЯК ЛЕГШЕ ЗАПАМ'ЯТТАТИ МАТЕРІАЛ? 
 

1. Не завжди що більший обсяг матеріалу, то важче його запам'ятати. 

Великий уривок вивчати корисніше, ніж короткий вислів. 

2. Запам'ятати легше те, що розумієш. 

3. Розподілене заучування краще від концентрованого. Учіться з перервами, а 

не все підряд, краще помалу, ніж одразу. 

4. Більше часу витрачайте на повторення по пам'яті. Це ефективніше за 

просте багаторазове читання. 

5. Якщо працюєте із двома матеріалами — великим і меншим — розумно 

починати з більшого. 

ЯК ПІДТРИМАТИ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ? 
 

1. Чергуйте розумову і фізичну працю. 

2. У гімнастичних вправах перевагу слід віддавати перекиду,  стійці на 

голові, оскільки посилюється притік крові до клітин мозку. 

3. Бережіть очі, робіть перерву кожні 20-30 хвилин (відвести очі від книги, 

поглянути вдалину). 

4. Мінімум телепередач та роботи за комп’ютером! 



ЯК УНИКНУТИ ХВИЛЮВАНЬ? 
 

1. Запишіть на аркуші паперу, що вас непокоїть. Покладіть його під подушку 

або в ящик столу на сім днів. Доти, можливо, проблема вирішиться сама 

собою або її вже розв'яжете ви. 

2. Запитаєте себе: «Чи допомагає хвилювання впоратися із ситуацією?». Коли 

ви зрозумієте, що ні, придумайте щось, що дійсно могло б зарадити. 

3. Якщо Ви можете порадитися з батьками, зробіть це. Попросіть їх 

підтримати вас. Якщо Ви не можете поговорити з батьками -  знайдіть іншого 

дорослого, якому ви довіряєте, і поговоріть з ним або з нею. Удвох Ви, 

напевно, придумаєте розумний план, як впоратися з вашими хвилюваннями. 

4. Пам'ятайте: занепокоєння — це емоція, а не метод вирішення проблем. 

5. Якщо ваші переживання стали нав'язливими, зверніться до шкільного 

психолога. 

НАПЕРЕДОДНІ ІСПИТУ 

 

Багато хто вважає, що для того, щоб повністю підготуватися до іспиту,  

вистачає лише однієї, останньої перед ним ночі. Це неправильно. Ви вже 

втомилися, і не треба себе перенапружувати. Навпаки, з вечора перестаньте 

готуватися, прийміть душ, прогуляйтеся. Виспіться, аби встати відпочилим, із 

відчуттям  повноти власних сил, з «бойовим» настроєм. Адже іспит — це 

своєрідна боротьба, в якій варто проявити себе, показати свої сили та здіб-

ності. 

У пункт складання ЗНО/ДПА  приходьте без запізнень, краще — за 

півгодини до початку тестування. Опануйте свої емоції, зберіться з думками. 

Сміливо заходьте до аудиторії. Не сумнівайтеся, усе вийде. Сядьте зручно, 

випряміть спину. Подумайте про те, що Ви вищі за всіх, розумніші й у Вас усе 

вийде. Зосередьтеся на словах: «Я спокійний, я абсолютно спокійний». 

Повторіть їх без поспіху, кілька разів. Думок відганяти не треба, оскільки це 

викличе додаткове напруження. На завершення стисніть руки в кулаки. Ви-

конайте дихальні вправи: 

• сядьте зручно; 

• глибокий вдих через ніс (4—6 секунд); 

• затримка дихання (2—3 секунди), потім видих. 

І на кінець , кілька універсальних рецептів для успішнішої тактики 

виконання тестування,які Ви обов’язково маєте пояснити своїм дітям! 



Учителі, обов’язково зроблять це в школі, та саме ви, шановні батьки, є тією 

опорою,захистом і підтримкою від, якої залежить успіх ваших дітей! 

 

Зосередьтеся! Після виконання попередньої частини тестування 

(заповнення бланків), коли ви з'ясували всі незрозумілі для себе моменти, 

спробуйте зосередитися і забути про людей довкола. Для вас мають існувати 

лише текст завдань і годинник, що регламентує час тесту. Кваптеся без пос-

піху! Жорсткі рамки часу не мають впливати на якість ваших відповідей. 

Перед тим, як вписати відповідь - перечитайте запитання двічі і переконайтеся, 

що Ви правильно зрозуміли його суть. 

 

Почніть із легких завдань! Почніть відповідати на ті запитання, в яких 

ви не сумніваєтеся, не зупиняйтеся на тих, які можуть викликати довгі 

роздуми. Тоді Ви заспокоїтеся, думки стануть яснішими і чіткішими, увійдете 

до робочого ритму. Ви ніби звільнитеся від дратівливості та напруги, і вся 

ваша енергія потім спрямується на складніші запитання. 

 

Пропускайте! Треба навчитися пропускати складні або незрозумілі 

завдання. Пам'ятайте: у тексті завжди знайдуться такі запитання, з якими Ви 

неодмінно впораєтеся. Немає сенсу не добрати балів лише тому, що Ви не 

дійшли до «своїх» завдань, а витратили багато часу на ті, які викликають 

ускладнення. 

 

Читайте завдання до кінця! Не прагніть зрозуміти умови завдання «за 

першими словами» і добудувати кінцівку у власній уяві. Це певний спосіб 

припуститися прикрих помилок в найлегших запитаннях. 

 

Думайте лише про поточне завдання! Коли Ви бачите нове завдання, 

забудьте, все, що було в попередньому. Зазвичай, завдання в тестах не 

пов'язані одне з одним, тому знання, які Ви застосували в одному, як правило, 

не допомагають, а лише заважають концентруватися і правильно вирішити 

нове завдання. Ця порада дає й інший безцінний психологічний ефект — 

забудьте про невдачу в минулому завданні (якщо воно виявилося заважким). 

Думайте лише про те, що кожне нове завдання — це шанс набрати бали. 

 

Виключайте! Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати 

одразу правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які явно не 

підходять. Метод виключення дозволяє сконцентрувати увагу на одному-

двох варіантах, а не на всіх п'яти-семи (що набагато важче). 

 

Заплануйте два кола! Розрахуйте час так, щоб за дві третини всього 

відведеного часу пройтися по всіх легких завданнях («перше коло»). Тоді Ви 

встигнете набрати максимум балів на легких завданнях, а потім спокійно 

повернетеся і подумаєте над складнішими, які спочатку довелося пропустити 

(«друге коло»). 



 

Перевірте! Залиште час для перевірки своєї роботи, принаймні, аби 

встигнути переглянути і помітити явні помилки. 

 

Вгадуйте! Якщо Ви не впевнені у виборі відповіді, але інтуїтивно можете 

віддати перевагу якійсь, то інтуїції слід довіряти! При цьому вибирайте такий 

варіант, який, на ваш погляд, більш ймовірний. 

 

Не засмучуйтеся! Прагніть виконати всі завдання, але пам'ятайте, що на 

практиці це нереально. Враховуйте, що тестові завдання розраховані на 

максимальний рівень складності, і кількість вирішених вами завдань може 

виявитися цілком достатньою для гарної оцінки. 

 

 

Як підготуватися до ЗНО. Практичні поради для учнів 

 

         Для того щоб Ви могли впевнено впоратися з тестом у напруженій 

екзаменаційній обстановці, почніть готуватись до тестування заздалегідь. А як 

краще впоратися з цим завданням, вам підкаже даний матеріал.  

Тренуйся! 

Перед офіційним (змаганням, атестацією) тестуванням варто виконувати 

якнайбільше опублікованих тестів — просто заради тренування. Не можна 

навчитись добре вирішувати тести, не виконуючи їх самих, підмінюючи цю 

практику іншими видами контролю й самоконтролю. Ці тренування не тільки 

призводять до знайомства з типовими конструкціями тестових завдань, а й 

дають вам інший досвід — самоспостереження й оптимальної саморегуляції 

під час тестування. 

Поспішай! 

Тренуйтеся із секундоміром у руках. Порівнюйте час, потрібний для 

виконання тестів. Обмежуйте його. Без подібних обмежень, що змушують 

працювати в максимально швидкому темпі, без імітації змагальної ситуації 

неможливо змоделювати той стрес (напругу), що викликає будь-яке 

тестування. 

Випробовуй! 

У тренуваннях застосовуйте правильну тактику, тобто додержуйтесь 

усіх рекомендацій, як правильно вирішувати окреме завдання чи тест у цілому. 

Наприклад, не слід двічі перечитувати малозрозумілу інструкцію, а треба 

відразу ж познайомитися з варіантами відповідей. Тоді зміст відповідей 

прояснить Вам про що ж йдеться в інструкції до даного завдання. Це 



конкретний приклад тактики, яку треба випробовувати. Її можна освоїти й 

ефективно застосовувати, тільки активно тренуючись у тестуванні. 

Виключай! 

Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати відразу 

правильну відповідь, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. Метод 

виключення дозволяє концентрувати увагу всього на одній-двох ознаках (а це 

легше), а не відразу на п’ятьох-сімох (що набагато складніше). 

Скорочуй вибір! 

Якщо кілька відповідей (1–2) із чотирьох чи п’яти варіантів здаються 

вам зовсім невідповідними, а інші — підходящими з рівною ймовірністю, то в 

цьому випадку правильніше буде не пропускати це завдання, а намагатись 

вибрати відповідь з інших. Шляхом такої тактики ви отримаєте більше балів. 

Це — теорія ймовірності.  

Думай тільки про поточне завдання! 

Коли ви бачите завдання (питання), забувайте все, що було в 

попередньому: як правило, завдання в тестах не пов’язані одне з одним, тому 

знання, які ви застосували в одному (уже вирішеному вами), як правило, не 

допомагають, а тільки заважають сконцентруватись і правильно вирішити 

інше завдання. 

Ця установка дає вам та іншим безцінний психологічний ефект — 

забудьте про невдачу в минулому завданні (якщо воно виявилось вам «не по 

зубах»). Думайте тільки про те, що кожне нове завдання — це шанс набрати 

бали. 

Не засмучуйся! 

У будь-якому професійно підготовленому тесті чимало завдання. Більше 

того, усі 100 % завдань зможуть виконати лише одиниці! Тому немає ніякого 

сенсу розхлюпувати емоційну енергію на передчасну досаду. 

Навіть якщо Вам здається, що Ви допустили занадто багато помилок і 

просто завалили тест, пам’ятайте, що дуже часто таке відчуття є помилковим: 

при порівнянні ваших результатів з іншими може з’ясуватися, що інші 

допустили ще більше помилок. У підсумку ви одержите якщо не найвищий 

тестовий бал, то цілком пристойний. 

Ця установка особливо знадобиться «круглим відмінникам», які звикли 

при звичайних методах контролю домагатись максимального результату 

(завжди «дванадцятки»). Якщо Ви хочете стати класним «тестовим бійцем», 

навчайтесь не тільки наносити удари, а й «тримати» їх (якщо висловлюватись 

термінами боксу). Треба категорично відмовитись від «комплексу 

відмінника», який не звик непохитно переносити окремі локальні невдачі. 

 



Заплануй два кола! 

Сплануйте середній час на кожне завдання таким чином, щоб за дві 

третини (максимум три чверті) сеансу пройти всі завдання «за першим колом». 

Тоді ви встигнете набрати максимум балів на легких для вас («своїх») 

завданнях, а потім зможете подумати й добрати щось на важких, які вам 

спочатку довелось пропустити. (Подібний рецепт, на жаль, не годиться для 

комп’ютерних тестів, які часто просто не дозволяють повертатись до 

попередніх завдань далі, ніж на один крок.) 

Тому:  

не хвилюйтеся,  

не поспішайте,  

ставитеся відповідально до вашої мети успішно здати ЗНО,  

будьте впевнені у своїх силах,  

і Ви здасте!  

 

 

 

 
 

 

 



ВПРАВИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАПРУГИ В СТРЕСОВІЙ 

СИТУАЦІЇ 

 

Аутотренінгові релаксаційні вправи 
 

Вправа «Підвищення впевненості у собі»  

Мета: за допомогою рефлексії усвідомлювати свої сильні сторони, 

знаходити позитивне у собі.  

Хід вправи 

1. Складіть список своїх досягнень, хай навіть найнезначніших, і, за 

необхідності перечитуйте його. 

2. Складіть список усього у вашому житті, за що ви вдячні. 

Пам'ятайте, що все це — нагорода, а не отримане вами помилково. 

3. Говоріть про себе з повагою. Цінуйте себе не менше, ніж вас цінують 

інші. 

4.  Визначайте або ставте перед собою маленькі, конкретні цілі, яких 

ви напевне можете досягти. 

5.  Навіть якщо ви не відчуваєте особливої впевненості у собі, все одно 

поводьтеся так, ніби ви не сумніваєтеся у власних силах. 

6.  Уявіть авторитетну для вас людину на своєму місці і спробуйте 

змоделювати: як би вона поводилася у цій ситуації? 

7. Ніколи не порівнюйте себе з іншими людьми. Покращення може бути 

помітним лише в порівнянні із самим собою. 

8. Не переймайтеся з приводу критики на свою адресу — не 

критикують лише тих, хто нічого не робить. 

 

Вправа із дзеркалом 

Розкажіть самі собі про те, що вас хвилює. Сядьте зручніше перед 

дзеркалом і поговоріть самі з собою. Розкажіть, про все, що з вами сталося, та 

спробуйте це проаналізувати. Розмовляйте з собою доти, доки все, що вас 

хвилює, не буде промовлено вголос і ви не відчуєте полегшення. 

 

 

Вправа «Лист до себе» 

Ефективно допомагає перенесення усіх своїх хвилювань на папір. 

Напишіть собі листа. Довірте паперу все, що відчуваєте і думаєте. Перевага 

цього способу в тому, що письмова мова більш лаконічна та логічна. Тому в 

процесі опису проблеми у листі, її розуміння настає швидше, ніж за розмови. 

Лист одразу можна знищити або сховати і перечитати, коли вас знову почнуть 

хвилювати подібні події. Ви згадаєте свій стан і зрозумієте, що зможете з ним 

упоратися, як і минулого разу. 

 

 

 



Вправа «Як було б, якби...» 

Якщо ви почуваєтеся пригніченим, уявіть, як би ви себе почували, як би 

виглядало все навколо, якщо б ви були життєрадісні. 

Якщо ви почуваєтеся знесиленим, уявіть, яким би ви були, якби були 

сповнені сил. 

Якщо ви почуваєтеся втомленим, знайдіть у собі ту частину, що ніколи не 

втомлюється. Уявіть себе активним і енергійним. 

 

Вправа «Поплавок у океані» 

Використовуйте, коли відчуваєте напруження або коли вам необхідно 

контролювати себе, а ви боїтеся що не впораєтеся із ситуацією. 

Уявіть, що ви маленький поплавок у великому океані. У вас немає 

компаса, карти, керма, весел Ви рухаєтеся туди, куди вас несуть вітер і 

океанські хвилі. Велика хвиля може на певний час накрити вас, але ви знову 

виринаєте на поверхню. Спробуйте відчути ці поштовхи й виринання. 

Відчуйте рух хвилі, тепло сонця, краплі дощу, морську воду що підтримує вас. 

Прислухайтеся, які ще відчуття виникають, коли ви уявляєте себе маленьким 

поплавком у великому океані. Якщо ви відчуваєте страх, то переконайте себе 

в тому, що ви сильніші за хвилі й вітер, ви не можете потонути, ви знову і знову 

випливаєте з таємничих глибин, куди вас намагається загнати стихія. 

 

Вправа «Занедбаний сад» 

Корисно застосовувати, коли ви перевантажені справами й не знаєте, за 

що хапатися у першу чергу, вас пригнічує думка про те, що ви нічого не 

встигаєте зробити, все йде абияк, валиться із рук. 

Уявіть, що ви прогулюєтеся територією великого замку. Ви бачите велику 

кам'яну стіну, оповиту плющем, у якій знаходяться дерев'яні двері Відчиніть 

їх і увійдіть. Ви опиняєтеся у старому  занедбаному саду. Колись це був 

чудовий сад, але вже давно за ним ніхто не доглядає. Рослини так розрослися, 

усе настільки заросло травою, що не видно землі, важко розрізнити стежки. 

Уявіть, що ви, почавши з будь-якої частини саду, висапуєте бур'яни, підрізаєте 

гілки, косите траву, пересаджуєте дерева, обкопуєте, поливаєте їх. Тобто 

робите все, щоб повернути саду колишній вигляд... Через певний час 

зупиніться і порівняйте ту частину саду, де ви вже попрацювали з тією, якої 

ще не торкалися. 

 

Вправа «Небо» 

Уявіть, що зараз літній ясний день. Ви лежите на траві. Відчуваєте 

м'якість і свіжість цієї трави, її запах. Лежачи на спині, ви споглядаєте небо: 

чисте, блакитне. 

У полі зору з'явився метелик. Коли він пролітав над вами, відзначайте, 

яким він здається невагомим, як гарно забарвлені його крила. Ви спостерігаєте 

як він віддаляється, зникаючи з очей. 

Тепер ви побачили орла, який летить високо в небі. Ви стежите за його 

польотом і поступово все глибше проникаєте в блакитну далечінь неба. 



Потім ви спрямовуєте погляд ще вище. Тепер ви бачите, що високо в небі 

пропливає біла хмарина. Спостерігайте за тим, як вона повільно розчиняється. 

Нарешті перед вами — лише безмежне небо. 

Відчуйте себе небом — нематеріальним, безтілесним, всеосяжним. 

Відчуйте, що у вас немає меж, що ви присутні всюди. Ви можете досягти 

всього, проникнути крізь усе, ніщо не в змозі вас зупинити. Усвідомте в собі 

відчуття легкості духу, відсутності будь-якого тиску. 

 

Вправа «Дзвін» 

Уявіть, що ви лежите на траві у лузі, оточеному горами. Відчуйте м'якість 

трави, вдихніть аромат квітів, що навкруг. Подивіться вгору, у небо. 

Неподалік височіє невелика сільська церква. Ви чуєте, як залунав її дзвін. 

Його звук чистий і приємний. Це звук, що будить у вас несподівану, невідому 

радість. 

Ви знову чуєте дзвін. Цього разу звук сильніший. Відчуйте внутрішній 

відгук на цей звук, усвідомте, що він будить ваші приховані можливості, 

струни серця, викликає емоційну відповідь. 

Тепер прислухайтеся до поступового завмирання звуку й зловіть момент, 

коли він затихає і настає цілковита тиша. 

І знову ви чуєте дзвін. Звук наближається до вас і ви відчуваєте, як він 

вібрує всередині вас, у кожній вашій клітинці, кожному вашому нерві. 

У якийсь момент, можливо, на частку секунди, відчуйте себе цим звуком 

— чистим, вібруючим, безмежним. 

 

Вправа «Маяк» 

Уявіть маленький скелястий острів удалині від континенту. На вершині 

острова — високий, міцно поставлений маяк. Уявіть себе цим маяком. Він 

стоїть так міцно, що навіть сильні вітри, що постійно дмуть на острові, не 

можуть похитнути його. Удень і вночі, в ясну погоду і у негоду ви посилаєте 

потужний промінь світла, що служить орієнтиром для кораблів. У вас багато 

енергії, ви можете підтримувати сталість вашого світлового променя. Цей 

промінь ковзає по поверхні океану, попереджаючи мореплавців про мілини. 

Ви — символ безпеки для людей у морі й на березі. Відчуйте внутрішнє 

джерело світла в собі — світла, що ніколи не може згаснути. 

 

Вправа «Визначення рівня щастя» (за М. Мольцем) 

1. Сядьте зручно. Розслабтеся. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. 

Викличте в спогадах той день, коли ви почувалися абсолютно щасливим. 

Спробуйте пережити цей стан щастя. В чому він виражається особисто у вас? 

У відсутності тривог, сумнівів? У відчутті удачі, подолання всіх перешкод? В 

усвідомленні власної унікальності, неповторності, упевненості в собі? У 

впевненості в любові й дружбі оточуючих? 

2. Спробуйте визначити свій рівень щастя на сьогодні. Що вам заважає 

насолодитися станом щасливої людини на 100 %. Ви тривожитеся за майбутнє? 

Вас тривожить щось у минулому? Ви порівнюєте себе з кимсь? Ви відчуваєте, 



що вас хтось несправедливо скривдив? Ви хочете помститися комусь? Ви 

відчуваєте, що «все марно, все безнадійно»? Або ще щось? 

3. Складіть перелік усього того, за що ви можете бути вдячні долі в цей 

момент. Простежте, щоб до вашого переліку було включено все, що варте 

подяки: сонячний день, ваше здоров'я, здоров'я членів родини, несподівана 

радість, цікавий епізод, житло, їжа, краса, любов, мир. Не піддавайтесь 

сумнівам, скепсису, іронії (на кшталт «Хіба це можна назвати їжею?»). Ви 

фіксуєте факт, що у вашому житті чимало досить позитивних моментів. 

4. Зафіксуйте у собі стан волі, внутрішньої незалежності, віддаленості 

від тривог, сумнівів у собі, страхів, сліпого підкорення, звички до товариства, 

загальної боротьби, упадання перед авторитетами й заздрості до інших людей. 

Усвідомте, що щастя — це те, що є, а не погоня за майбутніми досягненнями. 

 

Вправа «Чудесна посмішка» 

Дуже корисно починати день так: уранці перед дзеркалом виконати що-

небудь приємне, що допоможе додати обличчю привітного виразу. Тільки з 

таким обличчям ви можете звертатися до людей, які вас оточують. Посмішка 

не повинна бути "на замовлення" — така посмішка не допомагає. 

 

Вправа «Подолання нудьги і поганого настрою» 

Увімкніть швидку музику (яка вам подобається) й потанцюйте. Ви 

переконаєтесь, що такий танець (іноді до легкого поту) викличе у вас м'язову 

радість. 

 

Вправа «Мелодія» 

Пригнічений настрій легко змінюється, а хороший — стає ще кращим від 

насвистування мелодії з «настроєм» (про себе). 

 

Вправа «Список того, за що можна подякувати долі» 

Візьміть ручку та аркуш паперу і напишіть список того, за що ви могли б 

подякувати долі. Пригадайте яскраві, гарні моменти свого життя. Хіба це не 

щастя? Тому, не все у вас так погано. Проаналізувавши це, ви помітите, як стан 

розпачу, невдоволеності, смутку поступово починає покидати вас. 

 

Вправи дихальної гімнастики 
 

Дихальна гімнастика відіграє особливу роль у психологічній 

профілактиці стресів. Тренування дихання вважається одним із ефективних 

способів регулювання стану людини. 

Вправа «Повне дихання» (заспокійлива) 

 Вільне положення — стоїмо, ноги на ширині плечей. Зробивши видих, 

швидко робимо вдих із одночасним підняттям рук. Кисті стискаємо в кулак і 

на затримці дихання руки швидко згинаємо (кулаками до плечей) у ліктях. На 

видиху руки повільно опускаються донизу. Вправу виконують до 3 разів. 



Примітка: не рекомендовано виконувати людям, у яких гіпертонічна 

криза. 

 

Вправа «Ха-дихання» (тонізуюча) 

Вихідне положення — стоїмо, ноги на ширині плечей, руки опущені 

вздовж тулуба. Одночасно з глибоким вдихом руки повільно розводяться у 

боки, піднімаються вгору над головою. Після цього дихання затримується. 

Потім корпус стрімко нахиляється вперед, руки різко «кидаємо» вниз перед 

собою і одночасно через рот робимо видих, при цьому вимовляємо звук: 

«Ха!». 

 

Вправа «Звільнення від стресу» 

Станьте прямо й максимально розслабте тіло. Дихайте через ніс 

якнайглибше. Дихання повинно бути хаотичним і досить швидким. 

Концентруйтеся тільки на диханні. Тіло при цьому може почати рухатися, не 

заважайте йому. Рухи можуть бути будь-якими. Не бійтеся. Завдання цього 

етапу — стати «божевільним». Ви можете робити що завгодно: кричати, 

стрибати, трястися, танцювати, сміятися, плакати. Не контролюйте себе! 

Навпаки, намагайтеся реалізувати те, що вам хочеться зробити. Робіть все 

якомога енергійніше, намагайтеся перетворитися у суцільний згусток енергії. 

Станьте прямо і підніміть руки вгору. Починайте вигукувати: «Ха», 

намагаючись звільнитися від негативних емоцій, викинути все, що вам 

заважає, вичерпати себе. Робіть це якомога енергійніше. Різко зупиніться. 

Залишіться у тому положенні, в якому перебували, коли зупинилися, 

рухайтеся. Прислухайтесь до того, що відбувається всередині вас. Не 

намагайтеся виявити у собі щось незвичайне, а просто станьте стороннім 

спостерігачем. Починайте легко танцювати, кружляти, наспівувати. Відчуйте 

благодать і звільнення. У кінці вправи заспокойте дихання, відновіть 

рівновагу. 

 

Вправа «Подих під час релаксації» 

Дихати неглибоко, гармонійно, оскільки потреба організму в кисні 

невелика, при цьому подумки вимовляти: «а», «про», «розум», відчуваючи,  що 

при проголошенні «а» наповнюються нижні частини легень, при 

проголошенні «про» — середні, а при «розум» — верхні (ніби струмінь іде в 

голову). Із заплющеними очима видихнути через рот вузький струмінь повітря, 

ніби огортаючи тіло «спіраллю» від голови до ніг. Якщо після видиху не 

хочеться дихати, вимовити коротку фразу: «Я спокійній, радісний». 

 

Вправа «Перша допомога» 

Простежте за своїм диханням. Дихайте повільно через ніс. Вдихніть, 

затримайте дихання, повільне видихніть. Плечі розслабте. У разі потреби 

повторіть декілька разів. 

 

 



Вправа «Дихання із різким видихом сидячи» 

Вихідне положення — сидячи, корпус випрямлений, руки на колінах. На 

повільний вдих пальці рук змикаємо в «замок», вивертаємо долоня вперед і 

витягуємо над головою. При піднятих високо вгору руках, робимо затримку 

дихання. Потім скидаємо напругу з плечей, корпус нахиляє вперед, спину 

згинаємо, робимо різкий видих через рот, руки падають на коліна. 

Повторювати вправу слід 2 — 3 рази. 

 

ТЕСТ 

Мета: перевірка ступеня обізнаності учасників навчально-виховного 

процесу із процедурою ЗНО. 

 

 1. Чим заборонено користуватися на екзамені? 

а) Мобільним телефоном; 

б) капілярною або гелевою чорною ручкою; 

в) тестовим матеріалом. 

 2. На екзамен потрібно принести: 

а) запрошення та паспорт; 

б) підручник; 

в) персональний комп'ютер. 

 3. При порушенні вимог, передбачених процедурою іспиту, учень: 

а) стає в куток; 

б) іде з аудиторії; 

в) сплачує штраф. 

 4. Для виходу з аудиторії під час екзамену потрібно звернутися до: 

а) інструктора; 

б) Президента України; 

в) друга. 

 5. Якщо при заповненні бланків в учня виникають сумніви, треба: 

а) плеснути в долоні; 

б) тупнути ногою; 

в) підняти руку. 

 6.Під час екзамену заборонено: 

а) спілкуватися з іншими учасниками; 

б) користуватися посібниками, пейджерами, мобільними телефонами та 

іншими електронними й фотографічними засобами; 

в) виконувати вказівки інструктора. 

7. Інструктори можуть позбавити учасника права складати тест, 

якщо ви: 

а) запізнитеся; 

б) поміняєтеся місцями з іншим учасником тестування; 

в) порушуєте дисципліну; 

г) намагаєтеся надати або отримати чиюсь допомогу; 

ґ) виносите завдання з аудиторії. 

Дякуємо за співпрацю! 



 

Відповіді до тесту 

1 — а, в. 

2 -  а .  

3 - б. 

4 - а .  

  5- в. 

  6— а, б. 

  7— а, б, в, г, ґ. 

 

   Не хвилюйтеся, не поспішайте, ставитеся відповідально до 

вашої мети успішно здати ЗНО,  будьте впевнені у своїх силах,  і 

Ви здасте! 


