
ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДЛЯ УЧНІВ 

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО 

 

• Підготуйте місце для занять: приберіть зі столу зайві речі, зручно розташуйте  

підручники, посібники, зошити тощо. 

•  Складіть план занять. 

•  Почніть зі складнішого. 

•  Чергуйте заняття з відпочинком.  Важливі прогулянки на свіжому повітрі. 

Сон повинен тривати не менше 8 годин. 

•  Запам’ятовуйте смисловими «шматками», виділяючи головне. 

•  Переказуйте текст своїми словами. 

•  Використовуйте схеми, малюнки, короткі записи. 

•  Харчуйтеся не менше 3-4-х разів на день. Споживайте волоські горіхи, 

молочні продукти, рибу, м’ясо, овочі, фрукти, шоколад. 

•  Готуйтеся до іспитів не більше 8 годин на день. 

•  Не перевантажуйте себе напередодні іспиту. 

Загальні поради перед тестуванням 

• Одяг та взуття мають відповідати погоднім умовам. 

•  Одяг повинен бути зручним, але з урахуванням вимог заходу. 

•  Краватка бажана  в тому випадку, коли хлопець носить цей аксесуар постійно. 

•  Взуття для дівчат має бути  на низьких підборах, таке, що хоча б раз 

використовувалося. 

•  Зачіска ділового стилю, довге волосся зібране. 

•  Зайві аксесуари (браслети, намисто тощо) не бажані. 

• Напередодні іспиту сніданок повинен бути легким та звичним (не варто 

експериментувати з продуктами). 

•  Перед аудиторією слід вимкнути телефон або віддати його супроводжуючим. 



•  Потрібно взяти із собою дві однакові перевірені ручки та відкорковану 

пляшку води. 

• До пункту складання іспиту слід прибути завчасно (краще – за півгодини).  

Іспит розпочався 

• Опануйте свої емоції, зберіться з думками. Зробіть глибокий вдих (4-6сек.), 

затримайте дихання (2-3сек.), потім видихніть. 

• Прочитайте завдання до кінця, краще – двічі. 

•  Не лякайтеся та не засмучуйтеся у першу хвилину іспиту, що нічого не знаєте. 

• Пропустіть надто складні або незрозумілі для вас завдання (відмітьте їх). 

Зможете повернутися до них пізніше. 

• Відкиньте той варіант, який в жодному разі не може бути правильним. 

•  Включіть інтуїцію. 

Стратегія поведінки в ситуації неуспіху 

• Усвідомте, що невдалий результат із ЗНО – це не кінець життя. 

• Проаналізуйте причини невдачі. 

• Знайдіть  альтернативу в опануванні даною професією (ПТНЗ, коледж 

контрактна або заочна форма навчання). 

• Активізуйте свою підготовку на наступний рік. 

 

 

 


