
Як успішно скласти ДПА
Навчальний рік добігає свого кінця, на студентів Економіко-правничого коледжу, які закінчують   на-

вчання, чекають екзаменаційні випробування. Звернемо увагу на деякі аспекти успішного   до них.

Для успішного проходження ДПА студенту необхідно не тільки добре знати той предмет, який він

складає, а й мати гнучке мислення, добру пам'ять, уміння знаходити нестандартні рішення, логічно і

послідовно викладати свої думки, високу організованість, вміння планувати свою роботу, швидко

переходити від одного виду діяльності до іншого.

Вчимося запам'ятовувати

Як запам'ятати і тримати в голові такий обсяг навчального

матеріалу?

Якщо важко зосередитися, включитися в роботу, можна по-

чинати підготовку з легких та приємних тем, поступово пе-

реходячи до складніших, малознайомих.

Важлива умова успішного засвоєння предмета — зацікав-

леність. Краще запам'ятовується те, що є цікавим. Знайдіть

для себе щось привабливе в навчальному матеріалі, і підго-

товка йтиме швидше та ефективніше.

Відомо, що запам'ятовувати легко те, що розумієш. Тому

корисно виокремлювати головні і другорядні частини на-

вчального тексту, повторювати їх зміст не механічно, а вдум-

ливо. Складні розділи краще переказувати, вживаючи прості

вислови і звороти, щоб краще засвоїти зміст матеріалу, який

вивчається. Крім того, ці теми можна повно, розгорнуто роз-

повідати вголос самому собі або комусь із близьких: так

легше запам'ятати.

Найкраще запам'ятовується та інформація, що подається

спочатку та в кінці навчального матеріалу. Тому, вивчаючи

будь-який розділ або тему,

приділяйте увагу його ос-

новній частині.

Крім того, в нагоді ста-

нуть прийоми асоціатив-

ного запам’ятовування.

Запам'ятовуючи навчаль-

ний матеріал, корисно

створювати схеми, ма-

люнки на основі вивче-

ного. Особливо, якщо у вас

краще розвинена зорова

пам'ять, тобто ви — візуал.

А звукове відтворення до-

речно використовувати

тим, хто краще сприймає слухову інформацію: аудіалам. Тим,

у кого краще розвинена моторна пам'ять, корисно писати

тези вивчених тем.

Долаємо страхи і хвилювання

Вдало пройти ДПА часто заважає хвилювання.

Це абсолютно нормальна реакція на стресову си-

туацію, яка допомагає мобілізувати всі сили, опа-

нувати себе. Але коли студент дуже хвилюється,

він не може зосередитися, швидко стомлюється,

пам'ять погіршується. Тож уміння опановувати

себе може стати у пригоді в такій ситуації. 

Подолати підвищену тривожність допоможуть: 

підтримка рідних і близьких. Усвідомлення, що

поруч є люди, котрі вас розуміють і співчувають

вам, дає відчуття спокою й «опори». Перетворіться

на успішну людину: не поспішайте, робіть усе

гідно. Проведіть ранок перед тестуванням спо-

кійно, без метушні.

Психологічні розван-

таження необхідні,

але не використовуйте

для цього перегляд те-

левізійних програм.

Ваш мозок зараз і так

інтенсивно працює, а

телевізор дасть ще

більше переванта-

ження нервової системи. Максимум, що можна до-

пустити: невеликий «легкий» фільм, наприклад,

добра, так звана «сімейна» комедія.

Організовуємо свою роботу над виконанням 

завдань
Правильно харчуємося

Часто студенти бояться не встигнути виконати завдання, не

згадати те, що знають, не виправдати очікування близьких.

Тому, якщо якесь завдання «не йде», доцільно на якийсь час

залишити його і перейти до іншого. А потім — повернутися

до цього завдання і знову спробувати виконати його. З тією ж

метою рекомендується спочатку виконувати легкі завдання,

поступово переходячи до складних.

Корисно періодично стежити за часом, беручи до уваги

кількість ще не виконаних завдань. 

Також важливо під час підготовки до іспитів правильно

харчуватися. Раціон повинен бути збалансованим і повно-

цінним: м'ясо, риба, молоко, свіжі овочі та фрукти. Корисно

пити вдосталь води, натуральних соків, уживати більше

продуктів, що містять вітамін Е: кукурудзу, горіхи, моркву.

Ці продукти підвищують імунітет і допомагають проти-

стояти стресам.

Від кави, міцного чаю,

енергетичних напоїв

варто утриматися, тому

що вони посилюють стан

напруженості та переван-

тажують нервову си-

стему.

ДПА — це тест не лише на якість знань, але і на кмітливість, логіку, інтуїцію,

компетентність. 


