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З 16 грудня по 26 грудня 2022 року Інститутом післядипломної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка було проведено 

моніторингове дослідження щодо особливостей вивчення української 

мови та літератури, математики, історії України, фізики учнями 8-х та 10-х 

класів закладів загальної середньої освіти м. Києва в умовах воєнного 

стану. Моніторинг здійснювався з метою:  

 виявлення прогалин, що виникли під час вивчення та 

засвоєння учнями основних, базових тем, які викликані 

непередбачуваними та особливими умовами (повітряні 

тривоги, відсутність світла, інтернету тощо);  

 коригування індивідуальної освітньої траєкторії учнів; 

  розроблення та надання методичних рекомендацій педагогам 

для подолання проблем, які виникли.  

Учням пропонувалося виконати різнорівневі тестові завдання, 

кількість яких не перевищувала 24. Зміст тестів було спрямовано на 

виявлення рівня сформованості в учнів компетентностей з основних, 

базових тем кожного предмета та вміння використовувати здобуті знання. 

Моніторингове дослідження здійснювалося у формі онлайн-тестування. 

Роботи учнів не персоніфікувалися та не оцінювалися. Кожен учень 

отримав можливість побачити власні результати, самостійно їх оцінити.  

У моніторингу брали участь учні 8-х та 10-х класів, у яких до 

проведення державної підсумкової атестації є ще час для засвоєння 
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ключових тем на достатньому та високому рівнях. Кожен учасник мав 

змогу виконати завдання протягом доби в той час, коли в нього було 

світло та зв’язок. Це зменшило вплив непередбачуваних зовнішніх 

чинників на проведення дослідження, але у тестуванні, попри все, взяло 

участь лише близько 52 % учнів від їх загальної кількості. 

У дослідженні брали участь: 

 Українська мова та література – 25506 учнів, з них 16377 учнів 

8-х класів та 9129 учнів 10-х класів; 

 Історія – 12294 учнів, з них 7902 учні 8-х класів та 4392 учні 

10-х класів; 

 Фізика – 14867 учнів, з них 8925 учнів 8-х класів та 5942 учня 

10-х класів; 

 Математика – 14852 учнів, з них 9674 учні 8-х класів та 5178 

учнів 10-х класів; 

 Хімія – 11788 учнів, з них 7710 учнів 8-х класів та 4078 учнів 

10-х класів.  

У процесі аналізу результатів тестів виокремлювалися чотири рівні 

навчальних досягнень учнів (початковий, середній, достатній, високий); 

визначались базові теми, які більшість учнів засвоїли на початковому та 

середньому рівнях; розроблялись рекомендації педагогам з кожного 

предмета з переліком тем, які необхідно додатково відпрацювати з учнями 

(додаток 1, 2, 3, 4).  

 Здійснено детальний і структурний аналіз результатів моніторингу з 

усіх предметів. Результати моніторингу (узагальнення по кожному класу 

паралелі з кожного предмета, методичні рекомендації тощо) були надані 

педагогам виключно для формування спільно з учнями окремої для 

кожного класу освітньої траєкторії задля ліквідації прогалин у навчанні, 

які виникли в умовах війни.    

За результатами моніторингового дослідження рекомендуємо:  



 закладам освіти спланувати освітню діяльність на додаткове 

відпрацювання базових тем, з яких у більшості учнів виявлено 

прогалини у знаннях; 

 педагогам відкоригувати індивідуальні освітні траєкторії учнів 

задля підвищення рівня їх навчальних досягнень; 

 Інституту післядипломної освіти провести тренінги, майстер-

класи, семінари на допомогу педагогам щодо вирішення цих 

завдань;  

 провести повторне моніторингове дослідження на початку 

нового навчального року задля порівняння результатів та 

виявлення динаміки тенденцій. 

Додаток 1 

8 клас 

 

Рівень 

засвоєння 

навчального 

матеріалу 

Очікувані результати навчання учня/учениці 

початковий пояснює лексичне значення фразеологізмів, добирає до них 

синоніми; визначає лексичні помилки; 

середній аналізує будову словосполучень, розрізняє прості та складні 

словосполучення;  

знає та визначає частини мови;  

достатній знає й розрізняє речення прості й складні, двоскладні й 

односкладні, визначає види односкладних речень; 

знає члени речення, способи  вираження їх; 

високий знає, як ставити розділові знаки в простому двоскладному 

реченні; 

пояснює їх пунктуаційними правилами; 

визначає речення й тексти, у яких допущено лексичні та 

граматичні помилки;  

вміє редагувати їх. 

 

  



Додаток 2 

10 клас 

 

Рівень 

засвоєння 

навчального 

матеріалу 

Очікувані результати навчання учня/учениці 

початковий пояснює загальні принципи класифікації словникового складу 

української мови; розуміє відмінності між лексичними, 

фразеологічними синонімами; 

середній розрізняє слова власне українські й запозичені; усвідомлює 

відмінність між фразеологічними синонімами й антонімами; 

достатній визначає порушення мовних норм, розрізняє їх; виявляє 

порушення лексичних норм, норм слововживання; визначає в 

реченнях пароніми;  

виявляє й аналізує факти порушення орфоепічної норми, 

зокрема наголошування слів; 

розуміє суть понять «орфографічна норма», «орфограма», 

«орфографічна помилка», знає правила українського 

правопису, зокрема написання літер е,и в ненаголошених 

складах; 

високий розуміє суть понять «орфоепічна помилка», «орфоепічна 

норма», «милозвучність», знає правила чергування у/в, і/й як 

засобу милозвучності; основні правила вимови голосних 

звуків; основні правила вимови приголосних звуків; 

виявляє порушення орфографічної норми;  

знає правила українського правопису, зокрема правила 

вживання апострофа та м’якого знака, чергування 

приголосних при зміні форми слова й словотворенні; 

спрощення приголосних. 

 

Додаток 3 

 

Рекомендуємо звернути увагу на повторення з математики: 

 програми 7 класу за темою «Лінійні рівняння та їх системи» щодо 

запису і розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, 

текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома 

змінними; 



 теми «Раціональні вирази» щодо скорочення дробів; зведення дробів 

до спільного знаменника; знаходження суми, різниці, добутку, 

частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; 

розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу; перетворення 

степенів з цілим показником; 

 теми «Функції», зокрема області їх визначення; 

 теми «Чотирикутники» та «Прямокутний трикутник» щодо 

застосування ознак вписаного чотирикутника та прямокутного 

трикутника. 

Додаток 4 

 

Рекомендуємо звернути увагу на повторення тем та виконання 

завдань: 

 програми 9 класу щодо квадратичної функції, квадратної нерівності 

та системи двох рівнянь з двома змінними; 

 знаходження області визначення функціональних залежностей; 

значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення 

аргументу, за яких функція набуває даного значення, обчислювання 

та порівняння значення виразів, які містять степені з 

раціональними показниками, корені; 

 застосування відношення між прямими і площинами у просторі, 

відстані і кутів у просторі; 

 застосування аксіом стереометрії та наслідків з них до розв’язання 

нескладних задач, зокрема на взаємне розміщення прямих у 

просторі.  

 

 

З повагою  

директор  Михайло ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 


