
Шановні випускники!!! 

  ЦІКЛ КОРИСНИХ ПОРАД ЩОДО СКЛАДАННЯ ІСПИТІВ.  

Підготовка до іспиту вимагає не однієї години. Інформація надходить у 

мозок через канали сприйняття, які також у всіх людей різні. За типом 

сприйняття люди діляться на аудіалів, візуалів, кінестетиків і 

дискретов(дігіталов). 

Шановні випускники! Нагадую Вам інформацію за результатами тестування 

каналів сприйняття і переробки інформації. Всього протестовані 116 

студентів. Отримані наступні результати: 

Аудіали – 43%  

Візуали – 9% 

Кінестетики – 22% 

Дігітали – 26% 

Незалежно від провідного каналу є загальні правила підготовки: 

 

 Перш ніж приступати до повторення пройденого матеріалу, склади 

план, в якому визначити конкретні теми, рекомендовані до повторення 

і терміни, що відводяться на їх повторення.  

 Систематизируй наявну навчальну літературу та посібники. Вибери 

підручник, за яким будеш готуватися: матеріал у ньому повинен 

викладатися по можливості коротко і доступно. З тієї ж причини 

рекомендується користуватися лекціями та конспектами, 

різноманітними схемами, таблицями, комп'ютерними презентаціями. 

 

Як готуватися до екзамену аудіалу? 

 

Для людей з таким типом сприйняття незамінні всілякі аудиопособия. Вони 

зручні ще й тим, що повторення матеріалу можна поєднувати з виконанням 

домашніх справ або прослуховувати записи по дорозі в коледж. 

Ефективним методом запам’ятовування буде обговорювання теми.  

 

Спробуйте прочитати суху термінологію так, ніби читаєте вірші: виразно, з 

деяким наспівом.  

Можна використовувати улюблену пісню – перекладіть слова під знайомий 

мотив і повторюйте кілька разів поспіль. 

Чудово, якщо є можливість готуватися до іспиту разом з подругою(другом), 

щоб розповідати один одному вивчений матеріал.  



 
 

Як готуватися до екзамену візуалу? 

 

 Щоб чітко запам’ятати що-небудь, потрібні схеми і креслення. Спробуйте 

намалювати досліджувану тему.  

Ефективний метод колажу, коли людина приклеює фотографії/картинки на 

стіну і малює зв’язок між ними. 

 Можна зробити інтелекту 

 

Як готуватися до екзамену кінестетикам? 

 

Кінестетикам важливі відчуття.  

Виберіть для підготовки до іспиту затишне містечко, зручний одяг і т. д. 

Краще, якщо підготовка проходитиме в тихому місці. 

 Подумки асоціюйте важливі терміни з чим-небудь приємним.  

Також кінестетики спираються на механічні дії: для запам’ятовування 

записуйте основні терміни і принципи.  

 



 Як готуватися до екзамену дігіталу або дискретному? 

 

Дискрети – хороші аналітики, їм важлива суть.  

Щоб краще запам’ятати великий обсяг інформації, необхідно розкласти її на 

дрібні складові. Приберіть з тексту зайві слова, і все вийде. 

Їх тип сприйняття спрямований на логічне обґрунтування всього, що 

відбувається навколо. 

 

Крім каналу сприйняття та тимчасової активності не можна списувати з 

рахунків загальний стан організму. Не забувайте під час підготовки до 

іспитів відпочивати і добре харчуватися, включіть в раціон вітаміни 

(аскорбінову кислоту з глюкозою) та волоські горіхи з фундуком. 

 

Якщо  необхідно перевірити  Ваш каналі сприйняття і переробки інформації, 

надаю посилання на сайт: 

https://www.akademiki.biz/biblioteka-jivoi-informacii/tests/1106-test-sensornii-kanal 

 

https://www.akademiki.biz/biblioteka-jivoi-informacii/tests/1106-test-sensornii-kanal

