
НМТ 2023

Секрети успішного
випускника...               

і задоволеного
результатами
роботи вчителя



Не такий страшний чорт, як його

малюють..



НМТ, а раніше ЗНО – неминучий етап життя
для всіх, хто хоче здобути повну загальну середню

освіту.

У перекладі з англійської “тестування” означає
“перевірка”. І справді, під час тестування

перевіряють найрізноманітніші риси людини – від
знань до якостей пам’яті, мислення та вміння

зберігати спокій, впевненості у своїх силах.

НМТ має низку особливостей, які можуть
викликати в особи, яка проходить тестування,

різні труднощі, в тому числі і психологічні.



План дій 
1. Графік взаємодії.

2. Вивчення програм.
3. Інструменти-помічники.

4. Важливі акценти.
5. Зручний формат.

6. Завдання за зразком.
7.Інтерактив, рефлексія.

8. Корисні поради.



 

Не відкладайте на потім



Ознайомтесь з програмами



Дов�ряй, але перев�ряй!!



Добер�ть  �нструменти, не вигадуйте
велосипед



 

Порада для учн�в!
Використовуйте навчальн� пос�бники

п�д час п�дготовки до НМТ. Вони
допоможуть вам опанувати теми, але

працюйте над конспектами, роб�ть
схеми, нотатки...



Складіть графік, створіть
чек-лист для себе та учнів

Порада учням!
Час плине дуже швидко.

Визначтеся з терм�ном, за який ви
повторите навчальний матер�ал.

 І не затягуйте з початком
п�дготовки, якщо нав�ть впевнен� у

своїх знаннях.

Працюйте за
тематичними

блоками



Демонстраційні зошити
будуть у квітні, а поки

спираємося на рекомендації



Тематичн� блоки



Визначтесь з типовими завданнями



10 з вибором однієї
правильної відповіді з

чотирьох.
15 з вибором однієї

правильної відповіді з
п'яти.

5 на встановлення
відповідності (4 з 5).

Максимальна кількість
тестових балів 45.НМТ 2022

НМТ 2023
15 завдань з вибором однієї

правильної відповіді з
чотирьох або п'яти варіантів (1

бал за завдання);
 5 завдань на встановлення

відповідності (потрібно
встановити по 4 «логічні

пари») (4 бали за завдання).
Максимальна кількість

тестових балів 45.
 



Розставте акценти

РАзом нас багато, нас не
подолати!

Мої вІрш� за Шевченков� �не гІрш�!

Ольга купила ФОльгу

ЗавчасУ я навела красУ



Мнемо́ніка (грец. τα μνημονιχα — мистецтво
запам'ятовування) (мнемотехніка) — сукупність

спеціальних прийомів і способів, що полегшують
запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті

шляхом утворення штучних асоціацій. 



Запам'ятовуємо винятки! 
В українській мові багато винятків із правил. Зазубрювати їх довго, нудно

й узагалі не треба. Набагато дієвіше складати з винятків невеличкі
історії, оповіді або діалоги. Наприклад: «Шістнадцять контрастних
баластних зап’ястних браслетів пестливо приховують худобу моїх

кістлявих рук», — хвастливо сказала випускниця Хворостняк».
 У цьому прикладі йдеться про винятки в українських словах на тему

«Спрощення». Для наочності можна запропонувати дітям намалювати таку
випускницю з браслетами. Ще ефективніше завдання — скласти учням

самостійно свої розповіді на певне правило. Що абсурдніший текст, то краще
його запам’ятають діти.



Спрощення
Кістлявий пестливий хлопець

шістнадцять разів хвастнув своїм
зап’ястним тату.

 
 Хочеться спростити цей вислів, але не
можна, бо саме в цих словах спрощення

не відбувається.
 Запам’ятайте цю кумедну фразу.



Ремінчик
Коли чуєш слова «ремінчик», «промінчик»,

«камінчик», хочеться написати  знак
м'якшення після «н». Насправді ж міцніше
затягніть ваші ремінчики і пригадайте, що
після букви «н» перед шиплячими ж, ч, ш,
дж м’який знак не пишемо. Інакше наш

український (у цьому слові так само немає
м’якого знака після «н» перед суфіксом -ськ)
хлопець Зиновій Наумович дістане ремінчик.

Жарт  

У цього правила є
винятки, які варто

пам’ятати:
Маньчжурія,

женьшень,
няньчити,
бриньчати.





 

Члени 

речення

Члени речення і море





Завдання за зразком
Синтаксис+ фразеолог�я
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Рефлекс�я, взаємод�я Пропонуйте
учням

інтерактивні
завдання ,

опитування в
месенджерах





Додайте заголовок



Доведіть собі, що тестування
справді важливе для вас ...

Навчіться ефективно
використовувати свій час ...

Пам'ятайте, що завжди можна
попросити про допомогу ...

Частіше перевіряйте свої знання ...
Не забувайте регулярно

відпочивати ...
Зробіть підготовку дійсно цікавою

Поради щодо підготовки до НМТ



Порада дітям!
Загалом треба стати марафонцем, а не
спринтером: ті, хто зубрять, не дбаючи

про відпочинок, швидко вигоряють.
Знайдіть «суперника»

Добре мотивує підготовка наввипередки - найкраще
«зубрити» разом з другом. У процесі повторення
матеріалу можна задавати один одному питання,

обговорювати незрозумілі моменти, знаходити істину в
суперечках.

Головне - не панікуйте і не бійтеся. Досить докласти
трохи зусиль - і все обов'язково вийде!



На завершення прошу под�литися своїми
"родзинками" з п�дготовки до НМТ. Що б ви
хот�ли порадити, п�дказати своїм колегам?

Перейд�ть за посиланням
 
 Бажаю успіхів  вам і
вашим учням!


