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«ПРАВОПІВКУЛЬНІ» ДІТИ 
 

Коротка психологічна характеристика 

Правопівкульними таких дітей називають умовно, ведучим у них, як у всіх здорових 

людей, є ліва півкуля, але у них значно підвищена активність правої півкулі. У таких 

дітей багата уява, добре розвинене образне мислення. Вони чудово сприймають ме-

тафори, образи, порівняння, але можуть розгубитися при необхідності мислити логі-

чними категоріями. 

Основні труднощі, що можуть виникнути при здачі ЗНО 

Правопівкульні діти можуть мати труднощі при необхідності чітко, логічно мислити, 

структурувати. Їм важко відволіктися від емоційно-образної складової учбового ма-

теріалу і зосередитися на фактах і теоретичних основах. Як правило, вони добре 

справляються з гуманітарними предметами, переживаючи складнощі з предметами 

природно-математичного циклу. Саме по собі тестування виключно складне для 

правопівкульних дітей, тому що воно передбачає володіння логічними конструкція-

ми, фактами, вимагає уміння аналізувати і зіставляти різні факти. Тобто діяльність, 

пов'язана з тестуванням, «лівопівкульна» за своєю суттю. 

Стратегії підтримки 

На етапі підготовки. Щоб учбовий матеріал краще засвоювався, правопівкульним 

дітям важливо задіяти уяву і образне мислення: використовувати порівняння, образи, 

метафори, малюнки. Сухий теоретичний матеріал важливо проілюструвати 

прикладами або картинками. 

Під час іспиту. Правопівкульним дітям є сенс пробувати свої сили не стільки в  

простих тестових завданнях (завданнях типу А), скільки там, де потрібна розгорнена  

відповідь. Їм це буде простіше. Можливо, саме з таких завдань їм треба починати, а 

вже потім переходити до тестів множинного вибору (до завдань типу В і С). 
 

ДІТИ-СИНТЕТИКИ 
 

Коротка психологічна характеристика 

Синтетичний, або глобальний, стиль діяльності характеризується рядом типових 

моментів. Діти-синтетики спираються більшою мірою на загальне, а не на часткове. 

Вони надають мало уваги деталям, тому що їх цікавлять загальні взаємозв'язки. 



Основні труднощі 

Синтетики часто зазнають труднощі з аналізом, виділенням опорних моментів в  

елементи, розподілом матеріалу на смислові блоки. Звичайно, таким дітям важко 

складати плани або конспекти, деякі з них складають план вже після того, як робота 

написана. Синтетики рідко концентруються на одній проблемі, для них властиво  

розглядати її в широкому контексті, у взаємозв'язку з іншими, співвідносити  

одержані знання з особистим досвідом і думками інших. 

При здачі ЗНО у синтетиків можуть виникати труднощі, пов'язані з необхідністю 

аналітичної діяльності і операції конкретними фактами. 

Стратегії підтримки 

На етапі підготовки. Дуже важливо розвивати у синтетиків аналітичні навички, 

враховуючи, що загальний хід їх діяльності — від загального до конкретного. При 

вивченні кожної теми важливо її узагальнити, виділити основні блоки і наповнити їх 

конкретним змістом. При роботі з тестами синтетиків потрібно орієнтувати на вияв-

лення основного в кожному завданні: що тут є головним, на що варто звертати увагу 

в першу чергу? 

Під час іспиту. На початку роботи синтетикам варто ознайомитися з матеріалом в 

цілому: проглянути наявні завдання, ознайомитися з їх змістом. Це допоможе їм зо-

рієнтуватися. Синтетикам може допомогти складання загального плану діяльності на 

самому початку роботи. Крім того, на іспиті їм важливо спиратися на уміння виділя-

ти головне в кожному питанні. 
 

ТРИВОЖНІ ДІТИ 
 

Коротка психологічна характеристика 

Для тривожних дітей учбовий процес пов'язаний з певною емоційною напругою.  

Вони схильні сприймати будь-яку ситуацію, пов'язану з навчанням, як небезпечну. 

Особливу тривогу викликає у них перевірка знань у будь-якому вигляді (контрольна 

робота, диктанти і т.д.). 

Яким чином можна розпізнати тривожну дитину? Ці діти часто перевіряють ще раз 

вже зроблене, постійно виправляють написане, причому це може і не вести до істот-

ного поліпшення якості роботи. При усній відповіді вони, як правило, пильно спос-

терігають за реакціями дорослого. Вони звичайно задають безліч уточнюючих пи-

тань, часто перепитують вчителя, перевіряючи, чи правильно вони його зрозуміли. 

Основні труднощі 

Ситуація іспиту взагалі складна для тривожних дітей, тому що вона за природою 

своєю оціночна. Найважчою стороною ЗНО для тривожної дитини є відсутність 

емоційного контакту з дорослим. 

Стратегії підтримки  

На етапі підготовки. Для тривожних дітей особливо важливе створення ситуації 

емоційного комфорту на передекзаменаційному етапі. У жодному випадку не можна 

нагнітати обстановку, нагадуючи про серйозність майбутнього іспиту і значущість 

його результатів. Надмірне підвищення тривоги у дітей цієї категорії приводить 

тільки до дезорганізації їх діяльності. 



Задача дорослого - створення ситуації успіху, заохочення, підтримка. У цьому вели-

чезну роль виконують підтримуючі вислови: «Я упевнений, що ти впораєшся», «Ти 

так добре справився з контрольною по фізиці». Дуже важливо забезпечити тривож-

ним дітям відчуття емоційної підтримки. Це можна зробити різними невербальними 

способами: подивитися,звернути увагу, посміхнутися і т.д. Тим самим дорослий як 

би говорить дитині: «Я тут, я з тобою, ти не один». Якщо дитина звертається по до-

помогу: «Подивіться, я правильно роблю?» – краще всього, не вникаючи в зміст на-

писаного, переконливо сказати: «Я упевнена, що ти все робиш правильно і у тебе все 

вийде». 

НЕВПЕВНЕНІ ДІТИ 
 

Коротка психологічна характеристика 

Проблема таких дітей у тому, що вони не уміють спиратися на власну думку, вони 

схильні вдаватися до допомоги інших людей. Невпевнені діти не можуть самостійно 

перевірити якість своєї роботи: вони самі собі не довіряють. Вони можуть добре 

справлятися з тими завданнями, де потрібна робота за зразком, але переживають,  

коли необхідно обрати самостійно стратегію рішення. У подібній ситуації вони зви-

чайно звертаються по допомогу до однокласників або батьків (особливо при вико-

нанні домашнього завдання). 

Такі діти списують не тому, що не знають відповіді, а тому, що не упевнені в прави-

льності своїх знань і рішень. У поведінковому плані їм часто властивий конформізм, 

вони не уміють відстоювати власну точку зору. Невпевнені діти часто довго не мо-

жуть приступити до виконання завдання, але достатньо педагогу підказати їм пер-

ший крок, як вони починають працювати. 

Основні труднощі 

Невпевнені діти переживають утруднення під час будь-якого іспиту, оскільки їм 

складно спиратися тільки на власні ресурси і ухвалювати самостійне рішення. При 

здачі ЗНО подібні діти переживають додаткові складнощі, оскільки принципове зна-

чення там має самостійний вибір стратегії діяльності, а ця задача для невпевнених 

дітей украй складна. 

Стратегії підтримки 

На етапі підготовки. Дуже важливо, щоб невпевнена дитина одержала позитивний 

досвід схвалення іншими людьми його особистого вибору. При роботі з такими 

дітьми необхідно утримуватися від порад і рекомендацій («Спочатку виріши прості 

завдання, а потім переходь до складних»). Краще запропонувати вибрати йому са-

мому і терпляче дочекатися, коли він ухвалить рішення («Як ти думаєш, з чого кра-

ще почати: з простих чи складних завдань?»). 

Під час іспиту. Невпевнену дитину можна підтримувати простими фразами, які 

сприяють створенню ситуації успіху: «Я упевнений, у тебе все вийде», «Ти обов'яз-

ково справишся». Якщо дитина ніяк не може приступити до виконання завдання,  

довго сидить без діла, варто запитати його: «Ти не знаєш, як почати? Як виконувати 

наступне завдання?» – і запропонувати йому альтернативу: «Ти можеш почати з 

простих завдань або спочатку проглянути весь матеріал. Як ти думаєш, що буде 

кращим?» 



У жодному випадку не можна говорити тривожним і невпевненим дітям фраз типу 

«Подумай ще», «Розміркуй гарненько». Це тільки підсилить їх тривогу і ніяк не про-

суне виконання завдання. 
 

ДІТИ, ЩО ПЕРЕЖИВАЮТЬ НЕСТАЧУ  

ДОВІЛЬНОСТІ (зібраності) І САМООРГАНІЗАЦІЇ 
 

Коротка психологічна характеристика 

Звичайно цих дітей характеризують як «неуважних», «розсіяних». Як показує прак-

тика, у них дуже рідко мають місце істинні порушення уваги. Набагато частіше «не-

уважні» діти - це діти з низьким рівнем довільності. У них сформовані всі психічні 

функції, необхідні для того, щоб бути уважними, але загальний рівень організації ді-

яльності дуже низький. У таких дітей часто нестійка працездатність, їм властиві час-

ті коливання темпу діяльності. Вони можуть часто відволікатися. 

Основні труднощі 

ЗНО вимагає дуже високої організованості діяльності. Мимовільні діти при загаль-

ному високому рівні пізнавального розвитку і цілком достатньому об'ємі знань мо-

жуть нераціонально використовувати відведений час. 

Стратегії підтримки 

На етапі підготовки. Психічні функції формуються через наявність зовнішніх опор. 

Тому на етапі підготовки дуже важливо навчити дитину використовувати для само-

регуляції діяльності різні матеріальні засоби. Такими засобами може стати пісочний 

годинник, що відмірює час, потрібний для виконання завдання; складання списку 

необхідних справ (і їх викреслювання у міру виконання); лінійка, яка вказує на пот-

рібну строчку і т.д. 

Марно закликати таких дітей «бути уважнішими», оскільки це їм недоступно.  

Під час іспиту. Таким дітям потрібна допомога в самоорганізації. Це можна зробити 

за допомогою питань: «Ти як?», «Ти зараз що робиш?». Можливе також використо-

вування зовнішніх опор. Наприклад, дитина може скласти план своєї діяльності і за-

креслювати пункти або класти лінійку на те завдання, яке він зараз виконує. Важли-

во, щоб дитина навчилася використовувати ці опори на попередньому етапі, інакше 

на іспиті це відніме у неї дуже багато сил і часу. 
 

ПЕРФЕКЦІОНІСТИ  І «ВІДМІННИКИ» 
 

Коротка психологічна характеристика 

Діти даної категорії зазвичай відрізняються високою або дуже високою успішністю, 

відповідальністю, організованістю, старанністю. Якщо вони виконують завдання, то 

прагнуть зробити його краще за всіх або швидше за інших використовувати додат-

ковий матеріал. Перфекціоністи дуже чутливі до похвали і взагалі до будь-якої оцін-

ки своєї діяльності. Все, що вони роблять, повинно бути помічено і одержати відпо-

відну (природно, високу!) оцінку. Для таких дітей характерний дуже високий рівень 

домагань і украй нестійка самооцінка. Для того, щоб відчувати себе хорошими, їм 

потрібно не просто встигати, а бути кращими, не просто добре справлятися із за-

вданням, а робити це блискуче. 

Основні труднощі 



ЗНО для даної категорії дітей - це той самий випадок, коли вірним виявляється прис-

лів'я «Краще - ворог хорошого». Їм недостатньо виконати мінімально необхідний 

об'єм завдань, їм потрібно зробити все, причому безпомилково. Ще один можливий 

камінь спотикання для них — це необхідність пропустити завдання, якщо вони не 

можуть з ним справитися. 

Стратегії підтримки  

На етапі підготовки. Дуже важливо допомогти таким дітям скоригувати їх очіку-

вання і усвідомити різницю між «достатнім» і «чудовим». Їм необхідно зрозуміти, 

що для отримання відмінної оцінки немає необхідності виконувати всі завдання. На 

етапі підготовки до іспитів можна запропонувати тренувальні вправи, де їм потрібно 

буде вибирати завдання для виконання і не потрібно буде робити все підряд. 

Під час іспиту перфекціоністу потрібно допомогти вибрати стратегію діяльності і 

реалізувати її. Його можна запитати: «Які завдання ти вирішив зробити?» і за потре-

бою тактовно втрутитися в його плани. В ході іспиту можна час від часу цікавитися: 

«Скільки тобі ще залишилося?» – і допомагати йому скоригувати власні очікування: 

«Тобі не потрібно робити стільки. Того, що ти вже виконав, буде досить. Переходь 

до наступного завдання». 

АСТЕНІЧНІ ДІТИ 
 

Коротка психологічна характеристика 

Основна характеристика астенічних дітей - висока стомлюваність, виснажуваність. 

Вони швидко втомлюються, у них знижується темп діяльності і різко збільшується 

кількість помилок. Як правило, стомлюваність пов'язана з особливостями вищої нер-

вової діяльності і має не стільки чисто психологічну, скільки неврологічну природу, 

тому можливості її корекції украй обмежені. 

Основні труднощі 

ЗНО вимагає високої працездатності впродовж достатньо тривалого періоду часу (3 

години). Тому у астенічних дітей дуже висока вірогідність зниження якості роботи, 

виникнення відчуття втомленості. 

Стратегії підтримки 

На етапі підготовки. При роботі з астенічними дітьми дуже важливо не пред'явля-

ти явно нездійсненних вимог, яким дитина не зможе відповідати: «Деякі випускники 

займаються з ранку до вечора, а ти після двох годин вже втомився». Дитина не при-

кидається, просто такі його індивідуальні особливості. 

Велике значення набуває оптимальний режим підготовки, щоб дитина не перевтом-

лювалася: йому необхідно робити перерви на заняттях, гуляти, достатньо спати. Ба-

тькам астенічних дітей варто одержати консультацію у психоневролога або невропа-

толога про можливість підтримати дитину за допомогою вітамінів або трав'яних збо-

рів. Астенічним дітям потрібно декілька перерв, тому їх не варто квапити, якщо вони 

раптом переривають діяльність і на якийсь час зупиняються. Їм по можливості краще 

організувати декілька коротких «змін» (відпустити в туалет і т.п.). 
 

ГІПЕРТИМНІ ДІТИ 
 

Коротка психологічна характеристика 



Гіпертимні діти звичайно швидкі, енергійні, активні, не схильні до педантизму. У 

них високий темп діяльності, вони імпульсивні та інколи нестримані. Вони швидко 

виконують завдання, але часто роблять це недбало, не перевіряють себе і не бачать 

власних помилок. Такі діти схильні нехтувати точністю і акуратністю в ім'я швидко-

сті і результативності. Гіпертимні діти переживають утруднення в ході роботи, яка 

вимагає високої ретельності, зібраності і акуратності, зате чудово справляються із 

завданнями, що вимагають високої мобільності і швидкого переключення. Особливі-

стю цієї категорії дітей часто є також невисока значущість учбових досягнень, зани-

жена учбова мотивація. 

Основні труднощі 

Процедура ЗНО вимагає високої зібраності, концентрації уваги, ретельності і акура-

тності, а ці якості звичайно є слабким місцем гіпертимних дітей. З другого боку, во-

ни, як правило, володіють тим, що добре переключаються на інший вид діяльності, 

що допомагає їм справитися з екзаменаційними завданнями. 

Стратегії підтримки 

На етапі підготовки. Дуже важливо не намагатися змінити темп діяльності, особ-

ливо за допомогою інструкцій типу не «поспішай». Учень все одно буде працювати в 

тому темпі, в якому йому комфортно. Необхідно розвивати у таких дітей функцію 

контролю, тобто навички самоперевірки: після закінчення роботи знайти помилки, 

самостійно перевірити результати виконання завдання. Основний принцип, яким по-

трібно керуватися гіпертимним дітям: «Зробив - перевір». Крім того, необхідно 

створити у таких дітей відчуття важливості ситуації іспиту. Це саме той випадок, ко-

ли потрібно зі всією серйозністю роз'яснити, яке величезне значення мають резуль-

тати ЗНО. 

Під час іспиту. Гіпертимним дітям потрібно м'яко і ненав'язливо нагадувати про не-

обхідність самоконтролю: «Ти перевіряєш те, що ти робиш?» Крім того, їх краще 

посадити в класі так, щоб їх можливості з кимось спілкуватися були мінімальні. 
 

«ЗАСТРЯГАЮЧІ» ДІТИ 
 

Коротка психологічна характеристика 

Таких дітей характеризує низька рухливість, низька лабільність психічних функцій. 

Вони дуже важко переключаються з одного завдання на інше. Вони ґрунтовні і часто 

повільні. Ще одна їх особливість полягає у тому, що їм потрібен тривалий орієнтов-

ний період при виконанні кожного завдання. Якщо таких дітей починають квапити, 

темп їх діяльності знижується ще більше. 

Основні труднощі 

Процедура ЗНО вимагає високої мобільності: необхідно швидко переключатися з 

одного завдання на інше, актуалізувати знання з різних розділів шкільної програми. 

Це може представляти трудність для «застрягаючих» дітей. 

Стратегії підтримки 

На етапі підготовки. Навички переключення тренувати досить складно, але цілком 

реально навчити дитину визначати час, необхідний для кожного завдання. Це може 

відбуватися в наступній формі: «Тобі потрібно вирішити 5 задач за годину. Значить, 



на кожну задачу ти можеш витратити не більше 12 хвилин». Такі вправи допомо-

жуть учню розвивати уміння переключатися. Можна також наперед визначити,  

скільки часу можна згаяти на кожне завдання на іспиті. 

Під час іспиту. Задача дорослого - в міру можливості м'яко і ненав'язливо допома-

гати таким дітям переключатися на наступне завдання, якщо вони довго роздумують 

над кожним: «Ти вже можеш переходити до наступного завдання». У жодному випа-

дку не можна їх квапити, від цього темп діяльності тільки знижується.  
 

АУДІАЛИ, ВІЗУАЛИ І КІНЕСТЕТИ 
 

Коротка психологічна характеристика 

Відомо, що у людини три основні модальності сприйняття: аудіальна (слухова), візу-

альна (зорова) і кинестетична (тактильна). У кожної людини одна з цих модально-

стей є ведучою і визначає домінуючий спосіб отримання і переробки інформації. На-

вчання в школі звичайно включає опору на всі три модальності (усна розповідь, нао-

чна допомога, практична робота), що в цілому дозволяє засвоювати програму дітям 

всіх трьох груп. 

Основні труднощі 

На відміну від традиційного іспиту, що включає аудіальні і кинестетичні елементи 

(особливо якщо іспит проводиться усно), ЗНО має виключно візуальну форму. Це 

полегшує задачу для детей-візуалів, одночасно ускладнюючи її для дітей - аудіалів і 

кинестетів. 

Стратегії підтримки 

На етапі підготовки. Необхідно, щоб діти даних категорій усвідомили особливості 

свого учбового стилю, тобто змогли чітко сформулювати для себе, як саме вони 

краще всього засвоюють учбовий матеріал, і скористалися цим знанням при повто-

ренні учбового матеріалу. 

Аудіали можуть скористатися мовою, тобто дуже тихо промовляти завдання вголос. 

(Щоб це нікому не заважало, варто продумати, в яке місце класу краще посадити та-

ку дитину.) У разі утруднення можна розповісти їм про те, в чому полягає суть за-

вдання. Їм не потрібна допомога в рішенні, їм потрібно просто допомогти осмислити 

суть завдання. 

Кінестети можуть допомагати собі простими рухами (наприклад, зробити рухи но-

гами під столом). Їм також можна дозволити якусь рухову активність. 

 

 

 

 

 


