
Рецепт успішної здачі ЗНО 

Сконцентруйся! Після виконання попередньої части-

ни тестування (заповнення бланків), коли ти прояснив 

всі незрозумілі для себе моменти, постарайся зосере-

дитися і забути про тих, що оточують. Поспішай не-

спішно! Перед тим, як вписати відповідь, перечитай 

питання двічі і переконайся, що ти правильно зрозу-

мів, що від тебе вимагається. 

Почни з легких завдань! Почни відповідати на ті пи-

тання, в знанні яких ти не сумніваєшся, не зупиняю-

чись на тих, які можуть викликати довгі роздуми.  

Пропускай! Треба навчитися пропускати важкі або 

незрозумілі завдання. Пам'ятай: у тексті завжди знай-

дуться такі питання, з якими ти обов'язково справиш-

ся.  

Читай завдання до кінця! Поспіх не повинен приво-

дити до того, що ти прагнеш зрозуміти умови завдан-

ня "за першими словами" і добудовуєш кінцівку у вла-

сній уяві. Це вірний спосіб зробити прикрі помилки в 

найлегших питаннях. 

Думай тільки про поточне завдання! Коли ти бачиш 

нове завдання, забудь все, що було в попередньому 

Виключай! Багато завдань можна швидше вирішити, 

якщо не шукати відразу правильний варіант відповіді, 

а послідовно виключати ті, які явно не підходять.  

Заплануй два круги! Розрахуй час так, щоб дві трети-

ни всього відведеного часу пройтися по всіх легких 

завданнях ("перший круг"). Тоді ти встигнеш набрати 

максимум очок на тих завданнях, а потім спокійно 

повернутися і подумати над важкими, які тобі спочат-

ку довелося пропустити ("другий круг"). 

Перевір! Залиш час для перевірки своєї роботи, хоч 

би, щоб встигнути пробігти очима і відмітити явні по-

милки. 

Вгадуй! Якщо ти не упевнений у виборі відповіді, але 

інтуїтивно можеш віддати перевагу якійсь відповіді 

іншим, то інтуїції слід довіряти! При цьому вибирай 

такий варіант, який, на твій погляд, має велику вірогі-

дність. 

Не засмучуйся! Прагни виконати всі завдання, але 

пам'ятай, що на практиці це нереально. Враховуй, що 

тестові завдання розраховані на максимальний рівень 

трудності, і кількість вирішених тобою завдань цілком 

Рекомендації педагогам щодо підготовки  

учнів до ЗНО  

1. Динамічно вивчати програмний матеріал з предме-

ту, що передбачає розвивальну мету. 

2. Актуалізувати знання з вивченого матеріалу. 

3. Ознайомити учнів з програмовими вимогами ЗНО з 

предмету. 

4. Продемонструвати випускникам усі форми тесто-

вих завдань. 

5. Застосовувати тестування в навчальному проце-

сі під час вивчення шкільного курсу. Проводити, по 

можливості, домашні, самостійні, контрольні роботи 

із використанням тестів. 

6. При розв'язуванні завдань відкритої форми наголо-

сити на важливості обґрунтування основних етапів 

розв'язання, з посиланням на відповідні факти 

(властивості, теореми, ознаки тощо), лаконічному 

записі, правильному і раціональному використан-

ні позначень. Звертати увагу на те, що рисунки до 

завдань (задач) повинні бути чіткими, з дотриман-

ням правил побудови, побудова додаткових елемен-

тів (при їх потребі) - обґрунтована. Підкреслити, 

що еталонів розв'язання завдань та їх записів немає 

і бути не  може. Запис учнями розв'язання завдань, 

з одного боку, це є документальне підтвердження 

процесу міркувань учня, з іншого боку, цей запис 

характеризує культуру предметної мови. Учень по-

винен розуміти, що провести правильне обчислення 

і розв'язати завдання – це не завжди одне й те ж. 

7. Удосконалювати навички усного рахунку учнів, 

оскільки під час проведення ЗНО заборонено викори-

стовувати калькулятор для обрахунків. 

8. Ознайомтесь з критеріями оцінювання відкри-

того завдання, зразки яких є в «Інформаційних ма-

теріалах». 

9. Зверніть увагу на те, щоб навчання у випуск-

них класах не перетворилося на «натаскування» 

учнів на відповіді до тестів і таким чином не втрати-

ло основну ідею освіти - гармонійний розвиток дити-

ни як особистості. 



Рекомендації для батьків  

 Не турбуйтеся про кількість балів, які дитина 

отримає на іспиті, і не кри-

тикуйте її після іспиту. 

 Не підвищуйте тривожність 

дитини напередодні іспитів 

- це може негативно позна-

читися на результаті тесту-

вання. 

 Підбадьорюйте дітей, хва-

літь їх за те, що вони роб-

лять добре. 

 Спостерігайте за самопочуттям дитини, ніхто, 

окрім Вас, не зможе вчасно відмітити, і запо-

бігти погіршенню стан дитини, пов'язаний з 

перевтомою. 

 Контролюйте режим підготовки дитини, не 

допускайте перевантажень. 

 Забезпечте удома зручне місце для занять, 

прослідкуєте, щоб ніхто з домашніх не зава-

жав. 

 Звернете увагу на живлення дитини: під час 

інтенсивної розумової напруги йому необхід-

на живильна і різноманітна їжа і збалансова-

ний комплекс вітамінів. 

 Допоможіть дітям розподілити теми підготов-

ки по днях. 

 Ознайомте дитину з методикою підготовки до 

іспитів (корисно робити короткі схематичні 

виписки і таблиці, упорядковувавши матері-

ал, що вивчається, за планом). 

 Підготуйте різні варіанти тестових завдань по 

предмету, велике значення має тренаж дити-

ни саме по тестуванню. 

 Заздалегідь під час тренування по тестових 

завданнях привчайте дитину орієнтуватися в 

часі і уміти його розподіляти. 

 Напередодні іспиту забезпечте дитині повно-

цінний відпочинок, він повинен відпочити і 

як слід виспатися. 

 

 

Порадьте дітям під час іспиту звернути увагу на 

наступне: 

•    пробігти очима весь тест, щоб побачити, якого 

типу завдання в нім містяться, це допоможе на-

строїтися на роботу; 

•    уважно прочитати питання до кінця і зрозуміти 

його сенс (характерна помилка під час тестування - 

не дочитавши до кінця, за першими словами вже 

припускають відповідь, і поспішають його вписа-

ти); 

•    якщо не знаєш відповіді на питання або не упев-

нений, пропусти його і відзнач, щоб потім до нього 

повернутися; 

•    якщо не зміг протягом відведеного часу відпові-

сти на питання, є сенс покластися на свою інтуїцію 

і вказати найбільш вірогідний варіант.  

 

І пам'ятаєте: найголовніше - це понизити на-

пругу і тривожність дитини і забезпечити від-

повідні умови для занять. 

Поради учням перед та під час  проведення ЗНО 

1. Поради для зняття нервового напруження 

2. Навчіться керувати своїми емоціями. 

3. Усміхайтеся, навіть якщо вам не дуже хочеться. 

4. Правильно харчуйтесь: вживайте більше натура-

льних продуктів (овочів, фруктів), зменшуйте 

споживання солі. 

5. Слухайте спокійну музику. 

6. Носить одяг бажано синього або зеленого кольо-

рів - вони заспокоюють. 

7. Вживайте наступні формули самозаспокоєння: 

8. Відкинь цю думку (мається на увазі погану дум-

ку): 

 Все буде добре. 

 Проблема вирішиться. 
 

 Я зосереджуся на своєму диханні. 

 Я почуваюся здоровою.  

 Я абсолютно спокійний. 

 Думки розважливі. Спокійно обмірковую свої по-

дальші дії. 

9.  Постійно концентруйтеся на світлих сторонах 

життя та подіях -- це буде сприятиме успіху. Ви-

пробуйте старий добрий спосіб - глибоке дихан-

ня. Потрібно тільки пам'ятати: коли ви вдихаєте, 

живіт у вас повинен випинатися. 

10. Перед самим початком іспиту скажіть собі: 

«Спокійно». Це не наказ, а порада. Ви говорите 

своєму мозку, своїм м'язам, своїм нервам. Своїй 

кровоносній системі, що потрібно заспокоїтися і 

розслабитися. 

11. Напередодні ввечері: повечеряйте в спокійні ат-

мосфері з якоюсь спокійною, приємною люди-

ною. Не говоріть про справи, якщо це можли-

во. А якщо ви одні, пливіть за течією.  
 

На іспиті 

 Ніхто не має сумніву, що ви добре знаєте 

всі напрямки сучасної моди, але всі ультра-

сучасні речі та екстравагантне вбрання не 

надівати, а для іспитів вибрати щось відмінно до 

ситуації. Бажано, щоб в вашому одязі переважа-

ли теплі відтінки: рожеві, оранжеві, жовті, жов-

то-зелені. 

 Викладач зовсім не бажає вашої крові. Намагай-

тесь навіяти собі те, що викладачі зовсім не хо-

чуть нікого „загрузити”. 

 Від усмішки стане всім світліше! Тому посміхай-

тесь щиро і від всієї душі, і тоді перший контакт 

з викладачем буде добрим. Відповідаючи, нама-

гайтесь дивитися не із-під лоба на викладача, а 

відкрито. 

Якщо вам ставлять запитання, це не значить, 

що вас хочуть „загрузити”. Як правило, ці за-

питання уточню вальні і в них уже є відповідь, 

або її частина. Зробить глибокий повільний вдих 

і видих. Не поспішайте видавати перше, що при-

йде вам на думку. Про вас не подумають пога-

ного, якщо ви скажете: „Дайте мені трохи поду-

мати, будь ласка!”. Ви встигнити заспокоїтися, і 

відповідь з’явиться сама по собі.   


