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 ЗМІНИ В ЗВ’ЯЗКУ З ВОЄННИМ ЧАСОМ: 

 
1. В звязку з неможливістю проведення традиційних ЗНО буде проведено 

Національний мультипредметний тест: українська мова, математика, історія 

України; 
2. Тестування буде проводитися офлайн, випускники повинні будуть прибути до 

визначеного місця в районі проживання (пункту тестування) і пройти тести; 
3. Буде проведена основна, додаткова та спеціальна сесія для того, щоб тести могли 

пройти всі, навіть, ті, хто проживає за кордоном; 

4. Загалом, процедура вступу до ВНЗ така ж сама як і в минулому році, але, замість 4-х 

сертифікатів ЗНО буде відвантажуватися один (НМТ); 

5. Також, абітурієнти для вступу мають пордавати мотиваційний лист – документ, в 

якому пояснюють, чому вони вважають себе найкращими кандидатами$ 

6. Подання документів, співбесіди, творчі конкурси, фахові іспити і підтвердження 

місця навчання зможуть відбуватися з будь-якої точки світу. 

 



НАПРЯМИ РОБОТИ 
 

 

 

 

 
 

Здобувачі освіти Педагоги 
Батьки 

здобувачів освіти 



ТЕМАТИЧНІ ЛІНІЇ 
 

 

Збереження здоров'я. 

Керування емоціями та емоційними станами. 

Організація діяльності та основи керування часом. 

Методи обробки і засвоєння інформації. 

Особливості роботи мозку. Розвиток пам'яті, уваги мислення. 

Досягнення успіху. 

Процедура НМТ та вступу в ВНЗ. Інформування. 



 



 

Чому НМТ викликає тривогу 

 невизначеність; 

 загроза репутації; 

 сімейні та особистісні кризи тощо. 
 



 

Успіх – це досягнення цілей, 

поставлених перед собою, 

винятково важливих 

для самої людини 
 



 
 

 
 

Успішно складений НМТ та вступ у ВУЗ – 

це пройти випробування до кінця і, після 

отримання результатів, залишитися у 

повному фізичному, психічному, соціальному і 

духовному благополуччі (включно зі здоровим 

глуздом, без психічних розладів і медичних 

захворювань та збереженими стосунками із 

близькими людьми). 



 

ФОРМУЛА УСПІХУ 

Томас Леонгард, 

один із засновників коучингу 

 
Знання, навички, 

уміння 

Мислення 
 

Інше (психологічне налаштування, 

керування емоціями, гнучкість) 



 
 

Від чого залежить успішність 

складання НМТ та вступу до 

ВНЗ? 
 

 
 



 

 

1. Успішність складання НМТ та вступу до ВНЗ    

залежить від: 
 

 
 

Знання 

 змісту предмету 

тестування; 

 процедури 

тестування. 



 

2. Успішність складання НМТ та вступу до ВНЗ    

залежить від: 
 

 

 

 
 

Уміння та навички 

 роботи з тестовими 

завданнями; 

 оперування змістом 

навчального 

матеріалу. 



 

3. Успішність складання НМТ та вступу до ВНЗ    

залежить від: 

Інше 

 психологічне налаштування та упередження; 

 розуміння і керування своїми емоціями і станами; 

 упевненість у собі та інші особистісні якості; 

 гнучкість і розуміння 

власної стратегії діяльності; 

 задоволеність мінімальних 

базових потреб тощо. 



ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ 

ДО НМТ ТА 

ВСТУПУ В ВНЗ  
 сума особистого досвіду, знань, умінь та навичок; 

 уміння користуватися своєю інтелектуальною 

стратегією; 

 розвинута інтуїція (довіра до себе); 

 керування власними емоціями та станами; 

 упевненість в собі, адекватна самооцінка; 

 самостійність мислення та дії; 

 позитивне ставлення до тестових завдань та 

тестової ситуації взагалі; 



 уміння встановлювати контакти в незнайомій 

ситуації з незнайомими людьми тощо. 



Не бійтеся задавати питання. 

Найпоширеніші питання які ви можете задати вчителю або 

психологу 

 Що таке НМТ і навіщо воно потрібно? 

 Не хочу нічого робити або що таке прокрастинація і як з нею 

впоратися? 

 Як можна себе саботувати? 

 Куди дівається час або чому я нічого не встигаю? 

 Де взяти сили, щоб почати/продовжувати готуватися? 

 Що відбувається безпосередньо під час тестування? 

 Що допоможе мені/моїй дитині успішно здати іспит? 

 Чому я/моя дитина не хочу/хоче готуватися до НМТ і що з цим 

робити? 

 Що буде коли «все скінчиться»? 

 …. 



У психолога ви можете отримати 

консультацію на таку тематику:  

 особливості емоційного стану під час підготовки і 

проходження тестування; 

 методи організації діяльності/навчання; 

 способи керування емоціями та емоційними станами; 

 стратегій організації власної діяльності; 

 швидкі методи обробки і засвоєння інформації; 

 процедура ЗНО від А до Я; 

 несподіванки під час ЗНО і що робити при виникненні 

проблем; 

 як допомогти дитині підготуватися до ЗНО; 

 процес очікування результатів ЗНО; 

 отримання результатів ЗНО: 

варіанти і що робити далі … 

 … 



Напрями індивідуальної роботи 

 
 

 ваш таємний зміст ЗНО; 

 страхи, пов'язані з іспитом; 

 найбільш впливові стрес-фактори; 

 як проявляється особистий супротив і чому; 

 власні обмежуючі упередження; 

 тип та стратегії свого мислення; 

 особливості сприйняття і засвоєння інформації; 

 свої «пожирачі» часу; 

 чому важко зосередитися і щось запам'ятати; 

 самооцінка та рівень впевненості у собі; 

 готовність до самостійного життя 

 … 



 



 

   Отже: робіть все, що від вас залежить, 

покажіть себе з найкращої сторони, 

бережіть себе та своїх близьких (не 

забувайте здоровий глузд, без психічних 

розладів і медичних захворювань, про 

стосунки із близькими людьми, не забувайте 

про безпеку в зв’язку з воєнними діями). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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