
РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТУ З 

САМОВИХОВАННЯ 
 

1. Коли беретеся за будь-яку справу, подумайте: який результат Ви повинні 

отримати. 

2. Беріться за справу сміливо і не відступати, поки її не виконаєте. Якщо в 

кінці тижня або цього дня залишаються не виконаними один чи два 

запланованих вами пункти, перепишіть їх у план на наступний тиждень 

(наступний день). 

3. Візьміть собі за правило обов’язково аналізувати: чому саме Ви не 

виконали той чи інший пункт. Намагайтеся самоусувати причини невиконання. 

Спочатку це вважатиметься важким, але з часом Ви зрозумієте, що головне – це 

правильно оцінювати власні сили і не гаяти марно часу. 

4. Ніколи не практикуйте перенесення виконання справи на наступний 

день. Приступайте до виконання запланованого одразу ж без зволікань. 

5. Не робіть жодних попускань, навчіться своїм примхам відповідати 

коротко, але твердо –"ні”. 

6. Навчіться самі собі наказувати, будьте до себе непохитними, але ставте 

перед собою завдання реальні, ні в якому разі "не заривайтеся”, бо не спрацює 

внутрішній наказ ”Так треба”, "Я мушу”. 

7. Спробуйте проаналізувати: на що Ви переважно витрачаєте свій вільний 

час? 

8. Якщо Ваш організм здатний до тривалих навантажень, але, щоб 

уникнути стомлення, переборюйте втому, змінюйте види діяльності протягом 

дня. 

9. Приймаючи на себе будь-яке завдання, потрібно навчитися слухати 

уважно вказівки дорослих.  

10. Користуйтеся нотатками, щоб нічого не пропустити повз увагу і 

зберегти час. 

Навчіться володіти собою! 

1. Пам’ятайте: найкращий спосіб боротьби з душевним неспокоєм – 

постійна зайнятість. 

2. Щоб забути свої напасті, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи 

добро іншим, робите добро і собі. 

3. Не намагайтеся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато 

корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням. 

4. Пам’ятайте: кожна людина – така ж яскрава й унікальна індивідуальність, 

як і Ви, приймайте її такою, якою вона є. Намагайтеся знайти в людині 

позитивні риси. 

5. Майте мужність від щирого серця визнавати свої помилки.  

6. Навчіться володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють 

людину. Егоїзм – джерело багатьох конфліктів. Виховуйте в собі терпіння, 

пам’ятайте, що «рана гоїться поступово». Не через дрібниці. 

7. Будь-яка справа починається з першого кроку! 



8. Пам’ятайте: перешкоди нам даються задля нашого розвитку. 

9. Людина, має необмежені можливості самовдосконалення, причому в усіх 

галузях СВОЄЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. 

10. Будьте толерантною особистістю. 
 

Як удосконалити свою увагу 

1. Якщо Ви неуважні, це означає, що Ваша увага спрямована на щось інше. 

Визначте її об’єкт. Подолайте суперника. Спрямуйте силу уваги, куди слід. 

2. Увага є і умовою, і результатом Вашої діяльності. 

3. Якщо Ви уважні – засвоїте матеріал, є концентрація уваги потребує 

Ваших свідомих дій. 

4. Поставити своїй увазі чіткі завдання: на що саме вона має бути 

спрямована. 

5. Під час виконання завдання час від часу запитуйте себе: «Про що я 

думаю?». 

6. Якщо Ви не змогли зосередитися на виконанні завдання – просто 

повторіть його, можна вголос. 

7. Структуруйте матеріал конспекту, підручника (створюйте таблиці, схеми 

тощо). Тоді обсяг уваги збільшується. 

8. Щоб привернути свою увагу до навчального матеріалу, знаходьте, чим 

він пов’язаний з Вашими інтересами. 

9. Більше працюйте з підручниками, оскільки це тренує увагу. 

10. Не поспішайте при зміні видів роботи. Зважайте на те, що внаслідок 

неповного, незавершеного переключення уваги можуть виникати помилки. 

11. Не намагайтеся робити багато справ одночасно, бо частий перехід від 

однієї діяльності до іншої зменшує увагу. 

 

 

Дорогі студенти! 

Натиснувши на це посилання, https://onlinetestpad.com/ua/tests/psychological Ви 

потрапите на сторінку  психологічних on-line тестів. На сторінці Ви побачите 

різноманітні психологічні методики і тести. Виберіть методику чи тест на тему, 

яка Вас найбільше цікавить. Уважно прочитайте інструкцію і виконайте тест. В 

результаті виконання тесту  Ви отримаєте рекомендації практичних психологів.  

 

Примітка. Ваші відповіді повинні бути щирими і відвертими, адже 

результати тесту будуть не вірні. 

https://onlinetestpad.com/ua/tests/psychological

