
Підготовка до тестування, 
вивчення навчального матеріалу перед 

тестуванням 
1.  При підготовці до іспитів взагалі корисно структурувати матеріал 
за  рахунок складання планів, схем. 
2.  За декілька днів до тестування обов'язково уявіть ситуацію 
тестування: приміщення, загальну обстановку, те, як ви виконуєте 
завдання тощо. Прагніть робити це якомога конкретніше, 
докладніше. 
3.  Залиште один день перед тестуванням на те, щоб знову повторити 
всі плани відповідей. Не повторюйте всі питання по порядку, краще 
напишіть номери на листочках і відповідайте на них вибірково. 
Кожного разу, перш 
ніж дати відповідь на запитання, пригадайте і коротко запишіть план 
відповіді. 
4.  За день до тестування не вживайте важкої жирної  їжі, не грайте у 
комп’ютерні ігри, уникайте тривожних розмов та думок типу «а що, 
якщо….»; слухайте класичну, релаксаційну або духовну музику, сон має 
бути не менше 7-8 годин, корисна коротка прогулянка на свіжому 
повітрі. 

Поведінка під час тестування 
1.  Важливо заспокоїтися безпосередньо перед входом до кабінету. Для 
цього припиніть хвилюючі розмови з товаришами. Пригадайте і 
відтворіть в думках щось приємне, що не відноситься до тестування, - 
наприклад, 
як ви влітку їздили відпочивати і купалися в теплому морі. 
2.  Заспокоїтись  допоможуть  дихальні  вправи,  склянка  води,  повто
рення  афірмацій  типу  я  спокійний,  я зібраний, молитва, медитаційні 
техніки тощо. 
3.  Плануйте час так, щоб його вистачило на всі запитання. Не 
витрачайте дуже багато часу на одне запитання (яке вам здається 
дуже складним). Залиште час на перевірку відповіді. 
4.  У  вас  залишився  час?  Не  поспішайте  здавати  роботу.  Відкладі
ть  її  вбік.  Закрийте  очі  і  зосередьтесь.  Ви нічого не хочете додати 
до своєї відповіді? Пам'ятайте, що «найрозумніші» думки приходять в 
голову після 
того, як відповідь вже написана. Якщо вам більше немає чого додати, 
то використовуйте час, що залишився, на перевірку написаного. 
5.  Ви щось забули під час тестування? Щоб пригадати це, 
використовуйте наступний прийом: запишіть перше, що спаде  на 
думку з цієї теми. Ці слова допоможуть вам пригадати інші слова, і 
врешті-решт ви зможете пригадати те, що хочете. 
Пам’ятайте! Чим ви спокійніші тим краще ваша увага! 
Тримайтеся впевнено, усміхайтеся і будьте налаштовані 
доброзичливо по відношенню до ситуації тестування. У вас 
все вийде!  



Декілька універсальних рецептів для 
успішнішої тактики виконання тестування 

  Зосередьтеся!  Коли  ви  прояснили  всі  незрозумілі  для  себе  мом
енти,  намагайтеся  зосередитись і  забути про оточуючих. Для 
вас повинні існувати тільки текст завдань і годинник, 
що  регламентує час 

виконання тесту.  Жорсткі  рамки  часу  не  повинні  впливати  н
а  якість  ваших  відповідей.  Перед  тим,  як  вписати 
відповідь,  перечитайте  запитання  двічі  і  переконайтеся,  що  
ви  правильно  зрозуміли  завдання.   Почніть відповідати на ті 
запитання, в знанні яких ви не сумніваєтеся, не зупиняючись на 
тих, які можуть викликати 
довгі  роздуми.  Тоді  ви  заспокоїтеся,  голова  почне  працювати  
ясніше  і  чіткіше,.  Ви  зможете  позбутися нервозності і 
спрямувати всю енергію на вирішення найважчих запитань. 

 Пропускайте!  Треба  навчитися  пропускати  важкі  або  незроз
умілі  завдання.  Пам'ятайте,   у  тексті  завжди знайдуться 
такі питання, з якими ви обов'язково впораєтеся. 

 Читайте  завдання  до  кінця!  Поспіх  не  повинен  призводити  д
о  того,  що  ви,  прагнучи  зрозуміти  умови завдання "за першими 
словами", домірковуєте закінчення  у власні уяві.  Це  вірний 
спосіб  зробити прикрі помилки в найлегших питаннях. 

 Думайте  тільки  про  поточне  завдання!  Коли  ви  бачите  нове  
завдання,  забудьте  все,  що  було  в попередньому. Як правило, 
завдання в тестах не пов'язані одне з одним,  тому знання, які ви 
застосували в 
одному  (вже,  припустимо,  вирішеному  завданні),  як  правило,  
не  допомагають,  а тільки  заважають концентруватися і 
правильно вирішувати нове завдання. Думайте тільки про  те, 
що кожне нове завдання  -це шанс набрати необхідні бали. 

 Відповідайте  на  запитання,  застосовуючи  метод  виключення.
  Багато  завдань  можна  швидше вирішити, якщо не шукати 
одразу правильний варіант відповіді,  а  послідовно виключати ті, 
які явно не 
підходять.  Метод  виключення  дозволяє  в  результаті  сконцен
трувати  увагу  всього  на  одному-двох варіантах, а не на всіх 
п'яти-семи (що набагато важче). 

 Заплануйте  два кола!  Розрахуйте час так, щоб за одну другу 
всього відведеного часу пройтися  за всіма легкими завданнями 
("перше коло"). Тоді ви встигнете набрати максимум балів на тих 
завданнях, а потім спокійно повернутися і подумати над 
важкими завданнями, які вам спочатку  довелося пропустити 
("друге коло"). 

 Перевірте! Залиште час для перевірки своєї роботи, хоча б для 
того, щоб встигнути  швидко перевірити   і помітити явні 
помилки.  



Рекомендації батькам: як допомогти дітям 
підготуватися  до ЗНО 

В  період  підготовки  до  незалежного  зовнішнього  оцінювання  діти  
відчувають  значне  фізичне  і психологічне напруження. В цей час їм як 
ніколи потрібна підтримка і допомога батьків. 

1. Намагайтесь не показувати дитині свою тривогу з приводу балів і 
оцінок. Вселяйте їй думку про те, що кількість балів не є досконалим 
критерієм її можливостей. Як правило, дитина складає не один, а 
декілька тестів: порадійте з нею успішному результату, не 
критикуйте дитину після тестування, підтримайте, якщо 
тестування складене не так, як хотілося б. 

2.  Допоможіть дитині правильно  організувати процес підготовки до 
іспитів. Спостерігайте за самопочуттям 
дитини,  оскільки,  окрім  вас,  ніхто  не  зможе  вчасно  помітити  п
огіршення  стану  її  здоров'я,  викликане перевтомою. Намагайтеся 
створити доброзичливу атмосферу в сім'ї. 

3. Не слід підсилювати переживання дитини своїм власним тривожним 
станом.  Дитині завжди передається 
хвилювання  батьків,  і  якщо  дорослі  у  відповідальний  момент,  як  
правило,  справляються  зі  своїми емоціями,  то  дитина  через  вікові 
особливості  може  «вибухнути».  Якщо раптом  виявилося,  що 
відсутній 
якийсь  необхідний  матеріал  для  підготовки  до  тестування,  не  д
орікайте  дитині  в  безвідповідальності. 
Швидше  за  все,  це  випадковість,  краще  знайдіть  потрібне  джере
ло,  поки  дитина  працює  з  іншим матеріалом. І ваш син або донька 
будуть вдячні вам. 

4. Підбадьорюйте дітей, хваліть їх за те, що вони роблять добре. 

5.  Якщо у вашої дитини є труднощі у навчанні, самоорганізації, 
тривожність тощо допоможіть їй у вирішенні цих питань на 
початку навчального року, не зволікайте! 

6.  Підвищуйте   упевненість в собі, оскільки чим більше дитина боїться 
невдачі, тим більшою є вірогідність припущення помилок. 

7. Контролюйте  режим  підготовки,  дитини,  не  допускайте  перева
нтажень,  поясніть  дитині,  що  вона обов'язково повинна чергувати 
заняття з відпочинком. 

8. Забезпечте для дитини зручне місце для занять, прослідкуйте, щоб 
ніхто з домашніх не заважав готуватися. 

9. Важливо правильно організувати  харчування дитини. Під час 
інтенсивного розумового напруження воно повинне бути 
збалансованим, різноманітним, з достатньою кількістю фруктів і 
овочів. Такі продукти, якриба, сир, горіхи, курага, стимулюють 
роботу мозку. Також корисний шоколад. 

10. Допоможіть дітям розподілити теми підготовки по днях. 



11. Ознайомте  дитину  з  методикою  підготовки  до  тестування.  Ду
же  корисно робити короткі схематичні виписки і таблиці, 
упорядковуючи  матеріал, що вивчається, за планом. Якщо дитина 
не вміє, покажіть їй, як це  робиться на практиці. Основні формули і 
визначення можна виписати на листочках і повісити над письмовим 
столом, над ліжком, в їдальні і т. д. 

12. Підготуйте різні варіанти тестових завдань з предмету (зараз 
існує безліч різних збірок тестових завдань). Велике  значення має 
тренаж дитини саме з тестування, адже ця форма відрізняється від 
звичних для неї письмових і усних іспитів. Під час тренування за 
тестовими завданнями привчайте дитину орієнтуватися в 
часі  і  вміти  його  розподіляти.  Тоді  у  дитини  сформуються  умін
ня  концентруватися  впродовж  всього тестування, що додасть їй 
спокій і зніме зайву тривожність.  Якщо дитина не носить 
годинника, обов'язково дайте їй годинник на тестування. 

13. Напередодні  тестування  забезпечте  дитині  повноцінний  відпочи
нок,  вона  повинна  відпочити  і  як  слід виспатися. 

14.  Поставтеся до дитини уважніше. Будьте м'якшими з нею і не 
такими категоричними в думках. Коли дитина 
розказує  вам  про  свої  тривоги  і  хвилювання,  не  коментуйте  їх,  

а  підтримуйте  її  словами:  «У  потрібний момент  ти  все  пригад
аєш.  Я  вірю  в  тебе».  Корисно  розповісти  історію  зі  свого  житт
я  про  успішне складання іспиту. 

15.  Якщо ви помічаєте протягом року підвищення тривожності, 
роздратування, зниження інтересів до певних видів діяльності 
зверніться до фахівців. Не залишайте це питання без уваги. 

16.  Важливо  прояснювати  життєву  мету  дитини.  Частіше  задава
йте  питання  пов’язаних  зі  сферою майбутнього: чого ти прагнеш 
у житті?яка твоя професійна мета?як ти себе уявляєш через 5, 10 
років. 

17. Поцікавтеся професійним вибором вашої дитини. Чи визначилася 
вона з навчальним закладом, професією. Якщо-
ні,  порадьте  куди  можна  звернутися  і  хто  їй  може  у  цьому  доп
омогти.  Чим  раніше  Ви  приділите цьому увагу, тим спокійніша і 
впевненіша буде ваша дитина. 

 

Пам'ятаєте! найголовніше - це знизити емоційне 
напруження і тривожність дитини і забезпечити для неї 
відповідні умови для занять. 

  

  



Як організувати процес активного 

запам'ятовування при підготовці до 

незалежного зовнішнього тестування 

 Перш, ніж починати роботу, треба усвідомити, що саме ти повинен 

зробити, скільки це має забрати часу, визначити порядок роботи. 

 

 Плануючи графік роботи, пам'ятай, що найвища продуктивність 

праці настає через 20—30 хв. після початку роботи. Найскладніші 

завдання доцільно виконувати саме тоді. Простіші й цікавіші – 

наприкінці. Проте, якщо тобі важко, починай роботу з цікавішого. 

 

 Починай роботу, відпочивши. Найкращий відпочинок – 1,5-2 год. сну 

або прогулянка, спорт, допомога батькам по господарству. 

 

 Першу годину можна працювати без перерви, а далі необхідно 

робити 5-10-хвилинні перерви через кожні 40-50 хв. напруженої 

роботи, під час яких можна виконувати фізичні вправи. 

 

 Якщо якесь завдання не можеш виконати одразу, не розгублюйся – 

спробуй повторити через якийсь час. 

 

 Не  треба  прагнути  заучувати  все  –  краще  підкреслювати,  випи

сувати  і  конспектувати  важливі відомості. 

 

 Корисно  повторювати  матеріал  за  питаннями.  Прочитавши  пи

тання,  спочатку  пригадаєте  і обов'язково стисло запишіть все, що 

знаєте по цій темі, і лише потім перевіряйте себе за підручником. 

 

 Дуже  корисний  метод,  яким  користується  багато  хто  при  вивч

енні  іноземної  мови,  -  запис  слів  на 

картки.  Його  можна  використовувати  і  для  інших  предметів 

записуючи,  наприклад,  правила української мови, малюючи схеми, 

що відображають процес або хід подій, фізичні закони тощо. 

 

Пам'ятайте! Перемога не завжди приходить до 

найсильнішого чи найспритнішого, але рано чи пізно вона 

приходить до того, хто вірить у себе. 


