
Шлях до успіху – праця над собою 
(Поради студентам) 

 

Як засвоїти навчальний матеріал ? 

1. Налаштуйся на засвоєння знань: за даною темою 

спробуй самостійно визначити зміст і обсяг необхідної 

інформації. 

2. Перед вивченням нового матеріалу відтвори у пам’яті 

той матеріал, на який доведеться спиратися. 

3. Слухай викладача активно: роби конспективні записи 

основних висновків, цікавих фактів, а також питань, що у тебе 

виникли. 

4. Зберігай уважність і активність протягом усього заняття. 

5. Після заняття переглянь законспектований матеріал і, 

якщо необхідно, уточни і розшир його за рахунок самостійної 

роботи з підручником і додатковим матеріалом. 

Як готувати домашнє завдання ? 

1. Усвідом важливість і мету домашньої роботи, викликай у себе інтерес до цієї роботи. Для 

цього посміхнися і скажи собі: «Мені дуже хочеться добре підготуватися до майбутніх 

занять». 

2. Дотримуйся наступних правил: 

-          не відволікайся від роботи; 

-          усні завдання чергуй із письмовими; 

-          чергуй виконання завдань з відмінних один від одного предметів (наприклад, математика – 

історія – фізика і т.д.); 

-          починай з легких завдань. 

3. Читаючи підручник, прагни не до механічного запам’ятовування, а до розуміння. Для цього 

виділяй головні думки, згадуй раніше вивчене, шукай конкретні приклади, факти, з’ясовуй 

значення незнайомих слів, складай план. 

4. Матеріал краще запам’ятовується, якщо він закріплюється в пам’яті в той же день. 

5. Якщо не можеш розв’язати задачу, відклади її, а через деякий час візьмися за неї знову. 

6. Використовуй усе багатство підручника: головні положення, виділені курсивом або жирним 

шрифтом; ілюстративний матеріал; довідковий матеріал; питання для самоконтролю. 

7. Не забувай про самоконтроль – переказ вивченого матеріалу, застосування отриманих знань 

на практиці. 

Як розвивати увагу ? 

1. Привчай себе працювати в різних умовах, навіть у шумній і відволікаючій обстановці. 

2. Привчайся спостерігати одночасно кілька об’єктів. 

3. Тренуйся у перемиканні уваги. 

4. Розвивай силу волі. Дотримуйся принципу «потрібно», а не «хочу». 

5. Чергуй легкі й важкі справи, цікаві й нецікаві. 

6. Тренуй здатність до зосередження. 
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Як тренувати пам'ять ? 

1. Навчися концентрувати увагу. 

2. Тренуй зорову пам'ять: вдивляйся в об’єкти і намагайся потім пригадати деталі. 

3. Тренуй слухову пам'ять: спробуй повторити сказане з інтервалом у кілька секунд; учи 

напам’ять вірші, нехай невеликі уривки, але щодня. 

Як розвивати мислення ? 

1. Навчися розумно запитувати, уважно слухати, спокійно відповідати і мовчати, коли немає що 

сказати. 

2. Вчися ставити питання і шукай відповіді на них. Намагайся бачити предмети або явища з 

різних боків, помічати нове у звичному. 

3. Вчися помічати в предметах або явищах різні ознаки, порівнювати між собою предмети або 

явища. Це вміння можна тренувати в іграх на кмітливість, у рішенні логічних задач і 

головоломок. 

4. Розвивай мовлення: викладай прочитане, бери участь у дискусіях, активно використовуй 

писемну мову, переказуй іншому те, що не до кінця розумієш сам. 

Поради із самоосвіти 

1. Постав собі завдання самостійно поліпшувати якість свого навчання. 

2. Спробуй уявити, які особисті якості тобі можуть бути потрібними в самостійному житті. 

Подумай, які з цих якостей ти можеш сформувати в себе під час навчання? 

3. Дай собі відповідь на такі запитання: 

-          Для чого ти навчаєшся? 

-          Чи вмієш ти ставити перед собою навчальне завдання і самостійно його вирішувати? 

-          Як ти контролюєш себе в процесі виконання домашнього завдання, чи плануєш очікуваний 

результат? 

-          Чи швидко втомлюєшся? 

-          Коли протягом дня ти працюєш продуктивніше? 

-          Чи вмієш зосереджуватися на навчальних завданнях, коли тебе відволікають; чи намагаєшся 

утримувати свою увагу? 

-          Яким чином ти запам’ятовуєш матеріал? 

Поради із самовиховання 

1. Коли берешся за будь-яку справу, подумай, який результат повинен отримати. 

2. Записуй термінові справи для виконання протягом тижня (дня), виконуй кожну справу до 

кінця. Якщо у кінці тижня або дня залишаються невиконані справи, перепиши їх у план 

наступного тижня чи дня. 

3. Обов’язково аналізуй, чому ти не виконав ту чи іншу справу. Намагайся усувати причини 

самостійно. 

4. Не відкладай виконання справ на наступний день. 

5. Став перед собою реальні завдання. 
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