
Учаснику ЗНО: як подолати стрес 

 під час тестування 

Під час іспиту, особливо в незнайомому приміщенні, особливо 

при можливих «оглядах», абсолютно закономірний викид гормону 

стресу - кортизолу. Коли нам страшно, блокується доступ до нашого 

центру «думання». Щоб подолати цей вплив стресу важливо: 

1 Взяти з собою воду (прозора пляшка з водою дозволена правилами). 

2 Для відчуття меж і балансу є дуже проста вправа «крило янгола»: 

поклади праву руку на своє ліве плече, немов обіймаючи. Можна 

уявити, що це рука друга, когось із батьків або викладача. 

3 Подихати певний час так, аби видих був довшим, ніж вдих. Таке 

дихання допоможе заспокоїтись. 

4 Для відчуття стійкості можна покласти руки на живіт і зробити 

декілька вдихів-видихів. 

5 Зроби собі масаж зап'ястя між кісточками, що розділяють четвертий 

і п'ятий пальці - це зона, яка відповідає за реакцію на стрес, страх, 

тривогу. 

6 Знайди в інтернеті вправи для гімнастики мозку і зроби їх перед 

початком тестування (наприклад, вправа «Крюки Деннісона»). 

7 Приготуй заздалегідь свій «якір уваги» - приший на одяг яскравий 

ґудзик або одягни браслет. Погляд на цю річ повертатиме тебе у 

«реальність» під час тестування. 

8 Можна постукати по столу, переставити стілець, розкласти ручки, 

позначити, що це «своє» місце. Відчуття «свого місця» де б не був, дає 

можливість зосередитись і краще думати. 

9 Придумай власну розшифровку абревіатури ЗНО - це знімає тривогу 

і дає інший сенс:) 

 

 

 

 

 



 

Крім того, поради стосовно того, як долати хвилювання 

безпосередньо під час тестування: 

 Якщо хвилювання переповнює і не дозволяє зосередитись, 

рекомендують самий звичайний спосіб 

заспокоєння: повільно порахувати від 10 до 1 про себе, з кожною 

наступною цифрою уявляючи, як мішок хвилювання всередині вас 

здувається))) Дуже просто, але й дієво. 

 Інший надзвичайно цікавий спосіб - так званий "якір", який 

потрібно створити заздалегідь. Як? Сходіть до річки, в парк чи в 

улюблене місце, де вам приємно, або під час перегляду улюбленого 

фільму, найцікавішого фрагменту, або коли слухаєте улюблену 

пісню. І в момент, коли ви повністю спокійні та сповнені позитиву, 

щипніть себе (за мізинець, за вухо, за плече... не дуже сильно, 

звичайно, але так, щоб добре відчулось). Так потрібно зробити 

кілька разів, щоб "якір" закріпився, комусь 5, а комусь і 10 разів. А 

на тестуванні можна буде відтворити цей "якір", щипнувши себе. 

Якщо "якір" був правильно закріплений, то він спрацює - 

заспокоїть, налаштує на позитив і дасть змогу продовжити роботу. 

 Найпростіший спосіб - глибоко подихати, уявляючи вдих та видих. 

Наприклад, як під час вдиху тіло наповнюється киснем (зеленим 

кольором), а під час видиху виштовхує вуглекислий газ - синій 

колір.  

Зрештою, увімкніть фантазію, почитайте про 

різноманітні аутотренінги для заспокоєння. Але 

обов'язково до тестування випробуйте на собі та 

знайдіть такий, який працюватиме.  

Це насправді важливо!  

А ще важливіше - гарненько підготуватись :) 

Ніяких стресів та хвилювань, 

 а тільки впевненості у собі.  

Ось чого я вам щиро бажаю! 
Практичний психолог  

Ніколенко 


