
ШАНОВНИЙ ПЕРШОКУРСНИКУ! 

 

Вітаємо тебе зі вступом до Новокаховського політехнічного коледжу! 

 

 Ти вступаєш у чудовий світ творчого пошуку та пізнання наукових 

таємниць. Бажаємо тобі яскравих студентських років та великого професійного 

майбутнього, а також досягти своєї мети та результати її в майбутньому. 

Сподіваємося, що запропонована далі інформація допоможе тобі 

зорієнтуватися у нашій бібліотеці. 
Бібліотека видає підручники на початку навчального року,  здати їх 

необхідно після закінчення 1-го курсу. Читачі несуть матеріальну 

відповідальність за стан отриманих підручників. Інформація про книги, які 

містяться у бібліотеці, може бути отримана з каталогів — алфавітного, 

систематичного або електронного. 
Якщо виникнуть питання — чи пошуку книг, чи 

заповненню  замовлення — не соромся звертатися до бібліотекара, він 

допоможе підібрати літературу на будь-яку тему. 

Пропонуємо перелік підручників, які знадобляться тобі при навчанні. 

Всі вони представлені в електронному і паперовому вигляді. 

Ці підручники можна отримати в нашій бібліотеці або скористатися 

ними у читальній залі. 

Пам'ятай, що запорукою якості отриманих знань по твоїй майбутній 

професії є не тільки відвідування лекцій, семінарів та лабораторних робіт, а 

й обов'язкове користування бібліотекою та живе спілкування з книгою. 

Чекаємо на тебе! 

 

  



Поради студентам 

1 Заздалегідь плануйте свій час так, щоб ніщо не відволікало вас (дзвінки, 

відвідування та ін.). 

2 Перш ніж розпочати роботу, організуйте своє робоче місце. 

3 Максимально мобілізуйте свою волю, намагайтеся відключитися від того, що 

займало вас раніше. 

4 Коли приступаєте до вивчення нової теми, спочатку освіжить попередній 

матеріал чи ліквідуйте вади.  

5 Якщо сторонні думки заважають зосередитися, займіться конспектуванням. 

6 Читайте та осмислюйте те, що прочитали. 

7 Зміна видів діяльності запобігає виникненню монотонності психічного стану, 

тобто сприяє збереженню стійкої уваги. 

8 Контролюйте, стримуйте мимовільне переключення уваги на сторонні 

об’єкти (голоси, телефонні дзвінки, грюкання дверима та ін.) Якщо у процесі 

читання ви несвідомо відключились, примусьте себе повернутися до місця 

відключення та перечитайте. 

9 Не забувайте про освітлення, температуру, регулярні перерви. 

10 Усе, що хочеш пам’ятати – уявляй! (Легко пригадується тільки те, що 

уявив). 

11 Не думай словами думай образами. 

12 Не картай себе за невдачі, а роби з них висновки. 

13 Хвали себе навіть за незначні успіхи. 

14 Прокидайся із задоволенням, уявляючи майбутні успіхи. 

15 Не повторюй того, що вивчаєш, понад 4-5 разів поспіль, краще зроби це 

через1-3 години. 

Успіхів тобі у навчанні! 


