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1. Паспорт комплекта Контрольно- оцІНЮЮЧИХ ЗАСОБІВ   

 

1.1. Область застосування  КОЗ 

Комплект контрольно оцінюючих заходів  використовується  для контролю 

та оцінки  освтних  досягнень студентів, засвоївших програму учбової 

дисципліни  УКРАЇНСЬКА МОВА 

КОЗ включають контрольно-оцінюючи  матеріали  для проведення   

поточного контролю,  проміжної  атестації у формі заліку. 

КОЗ  розроблено   на основі  положення: 

 

1. Робочої  програми  учбової дисципліни  УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

За підсумками засвоєння  учбової  дисципліни ОДПОУ.01.УКРАЇНСЬКА 

МОВА студент повинен  володіти знаннями,  відповідно до спеціальностей 

13.02.10 Електричні машини і апарати; 09.02.03 Програмування в 

комп'ютерних системах; 22.02.06 Зварювальне виробництво; 38.02.01 

Економіка і бухгалтерський облік; 15.02.08 Технологія машинобудування. 

Мета  та задачі   предмета  – вимоги до досягнень  засвоєння дисципліни: 

Метою вивчення української мови в10-11 класах освітніх організацій 

(установ) Луганської Народної Республіки з російською мовою навчання з 

вивченням української мови є формування духовно багатої мовної 

особистості, яка володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно 

виправдано використовувати засоби української мови – його стилі, форми, 

жанри у всіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і 

письмо), тобт забезпечення належного рівня комунікативної компетентності. 

Подана мета передбачає здійснення навчальної і розвивальної функцій 

освітнього змісту навчального предмета: 

 −  розвинути  комунікативну,  мовну,  мовленнєву,  лінгвістичну, 

компетенції на основі усвідомленого вивчення мовної та лінгвістичної теорії; 

 − здійснити корекцію орфографічної і пунктуаційної грамотності 

старших школярів; 



 − збагатити словниковий запас старшокласників термінологічною 

лексикою, фразеологізмами; 

 − сформувати вміння та навички стилістично виправданого 

використання мовних засобів у різних життєвих ситуаціях з урахуванням 

традицій українського мовного етикету; 

 − сформувати у старшокласників потребу в постійному підвищенні 

рівня культури мовлення; 

 − забезпечити засобами вивчення української мови розвиток логічного 

і образного мислення, інтелектуального та соціокультурного рівня учнів.  

Поставлена мета конкретизується наступними завданнями вивчення 

української мови в 10 – 11 класах (базовий рівень) освітніх закладів (установ) 

з російською мовою навчання з вивченням української мови: 

– особистісні результати засвоєння основної освітньої програми з української 

мови: свідоме ставлення до мови як явища культури; осмислення мови як 

основного засобу спілкування, засобу отримання знань в різних сферах 

людської діяльності; усвідомлення естетичної цінності української мови, 

розуміння власної ідентичності з східнослов’янською культурою, її 

причетності з культурою російського і білоруського народів; 

– метапредметні результати засвоєння основної освітньої програми з 

української мови: розвиток готовності і здатності до мовної взаємодії і 

взаєморозуміння,  потреби  в  мовному  самовдосконаленні;  оволодіння 

найважливішими загальнонавчальнимивміннями і універсальними 

навчальними діями (уміння формулювати цілі діяльності, планувати її, 

здійснювати мовний самоконтроль і самокорекцію; проводити 

бібліографічний пошук, відшукувати і обробляти необхідну інформацію з 

лінгвістичних словників різних типів та інших джерел, включаючи ЗМІ та 

Інтернет; здійснювати інформаційну переробку тексту, добирати допоміжні 

словадо ключового, що допомагатимуть визначити його ознаки і властивості, 

вибудовувати логічний ланцюжок, що складається з ключового слова і 

допоміжних слів; виділяти загальні ознаки двох або декількох предметів або 

явищ і пояснювати їх схожість, будувати міркування різних типів і ін); 

– предметні результати: засвоєння знань про будову мовної системи та 

закономірності її функціонування, про стилістичні ресурси та основні норми 

української літературної мови; розвиток здатності впізнавати, аналізувати, 

порівнювати, класифікувати й оцінювати мовні факти; оволодіння на цій 



основі культурою усного і писемного мовлення, видами мовленнєвої 

діяльності, правилами використання мови в різних ситуаціях спілкування, 

нормами мовленнєвого етикету; збагачення активного і потенційного 

словникового запасу; розширення обсягу використовуваних в мовленні 

граматичних засобів; вдосконалення здатності застосовувати набуті знання, 

вміння і навички в процесі мовного спілкування під час навчальної 

діяльності та повсякденному житті. 

 Випускник навчиться: 

 - усвідомлювати зв'язок мови та історії, культури українського та інших 

східнослов'янських народів; 

 - розуміти зміст понять: мовленнєва ситуація та її компоненти, 

літературне мовлення, мовна норма, культура мовлення; 

 - знати основні одиниці і рівні мови, їх ознаки і взаємозв'язок; 

 - розуміти орфоепічні, лексичні, граматичні, орфографічні та 

пунктуаційні норми сучасної української літературної мови; норми 

мовленнєвої поведінки в соціально-культурній, навчально-науковій, 

офіційно-діловій сферах спілкування; 

 - здійснювати мовний самоконтроль; оцінювати усні та письмові 

висловлювання з погляду мовленнєвого оформлення, ефективності 

досягнення поставлених комунікативних завдань; 

 - аналізувати мовні одиниці з точки зору правильності, точності і 

доречності їх вживання; 

 - проводити лінгвістичний аналіз текстів різних функціональних стилів 

і різновидів мовлення; 

 - використовувати основні види читання (ознайомчо-вивчаюче, 

ознайомчо-реферативне та ін) в залежності від комунікативного завдання; 

 - отримувати необхідну інформацію з різних джерел: навчально-

наукових текстів, довідкової літератури, засобів масової інформації, в тому 

числі представлених в електронному вигляді на різних інформаційних носіях; 

 - створювати усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання 

різних типів і жанрів у навчально-науковій (на матеріалі навчальних 

дисциплін), соціально-культурній та діловій сферах спілкування; 



 - застосовувати у практиці мовленнєвого спілкування основні 

орфоепічні, лексичні, граматичні норми сучасної української літературної 

мови; 

 - дотримуватися на письмі орфографічних та пунктуаційних норм 

сучасної української літературної мови; 

 - дотримуватися норм мовленнєвої поведінки в різних сферах і 

ситуаціях спілкування, в тому числі під час обговорення дискусійних 

проблем; 

 - використовувати основні прийоми інформаційної переробки усного і 

письмового тексту. 

Випускник отримає можливість навчитися (плановані результати, що 

характеризують систему навчальних дій стосовно знань, умінь, навичок, 

розширюють і поглиблюють розуміння опорного навчального матеріалу або 

виступають як пропедевтика для подальшого вивчення української мови) 

використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та 

повсякденному житті для: 

 - усвідомлення мови як духовної, моральної і культурної цінності; 

залучення до цінностей східнослов'янської та світової культури; 

 - розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, навичок самостійної 

діяльності; самореалізації, самовираження в різних галузях людської 

діяльності; 

 - збільшення словникового запасу; розширення кола використовуваних 

мовних і мовленнєвих засобів; удосконалення здатності до самооцінки на 

основі спостереження за власним мовленням; 

 - удосконалення комунікативних здібностей; розвитку готовності до 

мовленнєвої взаємодії, міжособистісного і міжкультурного спілкування, 

співробітництва; 

 - самоосвіти та активної участі у виробничому, культурному та 

суспільному житті Республіки. 

 

1.2. ЗМІСТ  КОЗ 



Комплект контрольно-оцінюючих заходів  включає до себе следуючи 

матеріали: 

Виды контролю № Оцінюючих 

заходів 

Найменування  оцінюючих заходів 

1 2 3 

1.Входящий 

Культура 

мовлення 

1.1 Практичне заняття1 

 Перевірочний диктант 

2.Поточний 

Українська 

літературна 

мова. 

Правильність 

мовлення 

 

Морфологічні 

норми 

2.1 ПРАКТИЧНА РОБОТА  :  

Виконання вправ за темою: « Складні 

випадки правопису апострофа» 

2.2 ПРАКТИЧНА РОБОТА 2:Виразне 

читання та аналіз віршованих текстів 

творчості І.Франка. 

2.3 Практичне заняття3 

Розвиток зв,язного мовлення. Творчий 

переказ. 

2.4 ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 

 Ділові папери. Загальні відомості до 

складання документів. Заява. 

Автобіографія 

2.5 ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 

 Написання автобіографії 

 2.6 Практична робота 6 

 Написання заяви 

 2.7 Практична робота7 

 Перевірочний контрольний диктант 



 2.8 Практична робота8 

 Основні орфограми в коренях, 

префіксах, суфіксах 

3.Проміжний 3.1 ДИФФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК 

3.2 ДИФФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК 

 

Оцінювання результатів навчання української мови.  

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі: 

а) врахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий 

розвиток особистості; 

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири 

елементи - 

знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-

ціннісного ставлення 

до світу; 

в) функціонального підходу до  мовного курсу, який передбачає вивчення 

мовної 

теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення. 

Об&#39;єктами оцінювання мають бути: 

- мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності; 

- знання про мову й мовлення; 

- мовні вміння та навички; 

- досвід творчої діяльності; 

- досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу. 

 

Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності 

 



I. Аудіювання (слухання- розуміння ) 

1. Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом 

висловлювання із 

одного прослуховування: 

а) розуміти: 

 

- мету висловлювання; 

- фактичний зміст; 

- причинно-наслідкові зв&#39;язки; 

- тему і основну думку висловлювання; 

- виражально-зображувальні засоби прослуханого твору; 

б) давати оцінку прослуханому. 

10-й 900-1000 слів 9-10 хвилин 800-900 слів 8-9 хвилин 

11-й 1000-1100 слів 10-11 хвилин 900-1000 слів 9-10 хвилин 

 

3. Одиниця контролю: відповідi учнів на запитання за прослуханим текстом, 

одержані в 

результаті виконання тестових завдань. 

4. Оцінювання. 

Правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами.  

II. Говоріння та письмо (діалогічне та монологічне мовлення) 

Під час перевірки складених учнями висловлювань (діалогів, усних і 

письмових переказів та 

творів) ураховується ступінь повноти вираження теми, міра самостійності 

виконання роботи, 

ступінь вияву творчих здібностей, особистого ставлення до змісту 

висловлювання. 



Діалогічне мовлення 

Усне діалогічне мовлення перевіряється в 5-12 класах. 

Перевіряються здатність учнів: 

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється; 

б) демонструвати вміння: 

- складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування; 

- самостійно досягати комунікативної мети; 

- використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули 

мовленнєвого 

етикету; 

- дотримуватися теми спілкування; 

- додержуватися правил спілкування.; 

- дотримуватись норм літературної мови; 

- демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, 

логічність, 

виразність, доречність, винахідливість тощо); 

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється; 

г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові 

висловлювання 

співрозмовника. 

Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його 

оцінюванні. 

Перевірка рівня сформованості діалогічного мовлення здійснюється таким 

чином: учитель 

пропонує двом учням вибрати одну із запропонованих тем чи мовленнєвих 

ситуацій(теми чи 

ситуації пропонуються різного рівня складності), обдумати її й обговорити із 

товаришем 



перед класом у формі діалогу протягом 3-5 хвилин. Оцінка ставиться 

кожному з учнів. 

Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням тематики 

соціокультурної 

змістової лінії чинної програми, рівня підготовки, вікових особливостей та 

пізнавальних 

інтересів учнів. 

Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями. 

Обсяг діалогу визначається так: 

 Орієнтовна кількість реплік для двох учнів 

10-й 14-16 реплік 

11-й 16-18 реплік 

Примітка. Під час оцінювання діалогу необхідно диференціювати репліки на 

розгорнуті 

(складаються з двох і більше речень) і нерозгорнуті (виражені одним 

реченням). Якщо 

репліки розгорнуті, то їх кількість зменшується. До вказаної кількості не 

зараховуються 

слова, що відносяться до мовленнєвого етикету (звертання, привітання, 

прощання тощо). 

Критерії оцінювання: 

ПОЧАТКОВИЙ  « 2» 

 Учень відповідає на елементарні запитання 

короткими репліками, що містять недоліки різного 

характеру, але сам досягти комунікативної мети не 

може 

СЕРЕРЕДНІЙ «3» 

 Учень бере участь у діалозі за найпростішою за 



змістом мовленнєвою ситуацією, може не лише 

відповідати на запитання співрозмовника, а й 

формулювати деякі запитання, припускаючись 

помилок різного характеру. Проте комунікативна 

мета досягається ним лише частково. 

 

ДОСТАТНІЙ «4» 

Студент  бере участь у діалозі з нескладної за змістом 

теми, в основному досягає мети спілкування, проте 

репліки його недостатньо вдалі, оскільки не 

враховують належним чином ситуацію спілкування, 

не відзначаються послідовністю, доказовістю; 

трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові 

речень, їх інтонуванні тощо. 

 

Високий»5» 

Студенти струючи належний рівень мовленнєвої 

культури, вміння формулювати думки, 

обгрунтовуючи власну позицію, виявляють 

готовність уважно і доброзичливо вислухати 

співрозмовника, даючи можливість висловитися 

партнеру по діалогу; додержуються правил 

мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне 

оформлення реплік діалогу звичайно відповідає 

нормам, проте за одним з критеріїв можливі певні 



недоліки. 

 

Примітка. Під мовним оформленням діалогу, тексту слід розуміти наявність/ 

відсутність 

порушень лексичних, фразеологічних, граматичних (морфологічних, 

синтаксичних) 

стилістичних, орфоепічних, акцентологічних, інтонаційних норм української 

літературної 

мови, а також соціальних норм українського мовленнєвого етикету. 

Монологічне мовлення 

Говоріння (усні переказ і твір); письмо ( письмові переказ і твір) 

Перевіряється здатність учня: 

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що розкривається(усно чи 

письмово); 

б) демонструвати вміння: 

- будувати висловлювання певного обсягу, добираючи і впорядковуючи 

необхідний для 

реалізації задуму матеріал (епізод із власного життєвого досвіду, прочитаний 

або 

прослуханий текст, епізод з кінофільму, сприйнятий(побачений чи почутий) 

твір мистецтва, 

розповідь іншої людини тощо); 

- ураховувати мету спілкування, адресата мовлення; 

- розкривати тему висловлювання; 

- виразно відображати основну думку висловлювання, диференціюючи 

матеріал на головний 

і другорядний; 

- викладати матеріал логічно, послідовно; 



- використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, 

дотримуючись 

норм літературної мови; 

- додержувати єдності стилю; 

в) виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість 

різних 

тлумачень тієї самої проблеми; 

г) виявляти певний рівень творчої діяльності, зокрема: 

- трансформувати одержану інформацію, відтворюючи її докладно, стисло, 

вибірково, своїми 

словами, змінюючи форму викладу, стиль тощо відповідно до задуму 

висловлювання; 

- створювати оригінальний текст певного стилю; 

- аргументувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові 

докази; 

- викладати матеріал виразно, доречно, економно, виявляти багатство 

лексичних і 

граматичних засобів. 

Організація контролю здійснюється за одним з двох варіантів. Варіант 

перший: усі учні 

виконують роботу самостійно. Варіант другий: учні складають 

висловлювання на основі 

диференційованого підходу ( для початкового рівня пропонуються докладні 

допоміжні 

матеріали, для середнього ( допоміжні матеріали загального характеру, а для 

одержання 

балів достатнього і високого рівнів необхідно написати переказ чи твір 

самостійно. 

 



 

Перевірка здатності говорити (усно переказувати чи створювати текст) 

здійснюється 

індивідуально: учитель пропонує певне завдання (переказати зміст матеріалу 

докладно, 

стисло, вибірково; самостійно створити висловлювання на відповідну тему) і 

дає учневі час 

на підготовку. 

Перевірка здатності письмово переказувати і створювати текст здійснюється 

фронтально: 

учням пропонується переказати прочитаний учителем (за традиційною 

методикою або 

самостійно прочитаний) текст чи інший матеріал для переказу або 

самостійно написати твір. 

2. Матеріал для контрольного завдання. 

А. Переказ. Переказ із творчим завданням. 

Матеріалом для переказу (усного/письмового) можуть бути: текст, що 

читається вчителем, 

або попередньо опрацьований текст; самостійно прочитаний матеріал з 

газети, журналу, 

епізод кінофільму чи телепередачі, розповідь іншої людини про певні події, 

народні звичаї 

тощо. Якщо пишеться переказ із творчим завданням, учням пропонується 

,окрім того, також 

завдання, що передбачає написання творчої роботи, обов&#39;язково 

пов&#39;язаної із змістом 

переказу. 

У тому разі, коли матеріал читається безпосередньо перед контрольною 

роботою, обсяг 

тексту орієнтовно визначається так: 



Кількість слів 

10-й 350-400 

11-й 350-450 

 

Обсяг тексту для стислого чи вибіркового переказу має бути у 1,5-2 рази 

більшим за обсяг 

тексту для докладного переказу. 

Якщо для контрольної роботи використовуються інші джерела, то матеріал 

добирається так, 

щоб обсяг переказу міг бути в межах пропонованих для певного класу норм. 

Тривалість звучання усного переказу - 3-5 хвилин. 

 

Матеріалом для твору (усного/письмового) можуть бути: тема, 

сформульована на основі 

попередньо обговореної проблеми, життєвої ситуації, прочитаного та 

проаналізованого 

художнього твору; а також пропоновані для окремих учнів допоміжні 

матеріали (якщо 

обирається варіант диференційованого підходу до оцінювання). 

3. Одиниця контролю: усне/письмове висловлювання учнів. 

Обсяг письмового твору, складеного учнем, орієнтовно визначається так: 

Кількість сторінок 

10-й 3,0-3,5 

11-й 3,0-3,5 

4. Оцінювання. 

У монологічному висловлюванні оцінюють його зміст і форму (мовне 

оформлення). За усне 



висловлювання (переказ, твір) ставлять одну оцінку - за зміст, а також якість 

мовного 

оформлення (орієнтовно, спираючись на досвід учителя і не підраховуючи 

помилок, - 

зважаючи на технічні труднощі фіксації помилок різних типів в усному 

мовленні). 

За письмове мовлення виставляють також одну оцінку: на основі підрахунку 

допущених 

недоліків за зміст і помилок за мовне оформлення, ураховуючи їх 

співвідношення. 

 

*Окрім того, оцінюючи усне висловлювання, враховують наявність 

відхилень від 

орфоепічних норм, правильність інтонування речень; у письмових 

висловлюваннях - 

наявність: 

1) орфографічних та пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, 

без диференціації 

(перша позиція); 

2) лексичних, граматичних і стилістичних (друга позиція). Загальну оцінку за 

мовне 

оформлення виводять таким чином: до бала за орфографію та пунктуацію 

додають бал, якого 

заслуговує робота за кількістю лексичних, граматичних і стилістичних 

помилок, одержана 

сума ділиться на два. 

Під час виведення єдиної оцінки за письмову роботу до кількості балів, 

набраних за зміст 

переказу чи твору, додається кількість балів за мовне оформлення і їхня сума 

ділиться на 



два. При цьому якщо частка не є цілим числом, то вона закруглюється в бік 

більшого числа. 

III. Читання 

Читання вголос 

Контрольна перевірка читання вголос здійснюється в 5-9 класах 

Перевіряються здатність учня: 

а) демонструвати певний рівень розуміння прочитаного; 

б) виявляти вміння: читати із достатньою швидкістю, плавно, з гарною 

дикцією, відповідно 

до орфоепічних та інтонаційних норм; 

 

в) виражати з допомогою темпу, тембру, гучності читання особливості 

змісту, стилю 

тексту, авторський задум; 

г) пристосовувати читання до особливостей слухачів (ступеня підготовки, 

зацікавленості 

певною темою тощо). 

Перевірка вміння читати вголос здійснюється індивідуально: вчитель дає 

учневі текст, 

опрацьований на попередніх уроках, деякий час на підготовку і пропонує 

прочитати цей 

текст перед класом. 

Матеріал для контрольного завдання: знайомий учневі текст, дібраний 

відповідно до вимог 

програми для кожного класу; текст добирається з таким розрахунком, щоб 

час його 

озвучення (за нормативною швидкістю) окремим учнем дорівнював 1-2 

хвилинам (для 



читання слід пропонувати невеликі тексти зазначених у програмі стилів, 

типів і жанрів 

мовлення, відносно завершені уривки творів або порівняно великий текст, 

розділений на 

частини, які читаються кількома учнями послідовно). 

Одиниця контролю: озвучений учнем текст (швидкість читання у звичайному 

для усного 

мовлення темпі - 80-120 слів за хвилину). 

 

 

Читання мовчки 

1. Перевіряються здатність учня: 

а) читати незнайомий текст із належною швидкістю, розуміти й 

запам&#39;ятовувати після одного 

прочитування: 

- фактичний зміст, 

- причинно-наслідкові зв&#39;язки; 

- тему і основну думку; 

- виражально-зображувальні засоби прочитаного твору; 

б) давати оцінку прочитаному. 

 

Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є 

контрольний 

текстовий диктант. 

Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені 

орфографічні правила і 

словникові слова, визначені для запам&#39;ятовування; ставити розділові 

знаки відповідно до 



опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу. 

Перевірка здійснюється фронтально за традиційною методикою. 

Матеріал для контрольного завдання. Для контрольного текстового диктанту 

використовується текст, доступний для учнів даного класу. 

Кількість слів в тексті: 

10-й 170-180 

11-й 180-190 

Примітка 

У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, так і 

службові слова. 

Для контрольних диктантів використовуються тексти, в яких кожне з 

опрацьованих протягом 

семестру правил орфографії та/чи пунктуації були представлені 3-5 

прикладами. 

Одиниця контролю: текст, записаний учнем з голосу вчителя. 

4. Оцінювання. 

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: 

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

виправляються, але не враховуються такі орфографічні і пунктуаційні 

помилки: 

1) на правила, які не включені до шкільної програми; 

2) на ще не вивчені правила; 

3) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась 

спеціальна 

робота; 

4) у передачі так званої авторської пунктуації. 

повторювані помилки ( помилка у тому самому слові, яке повторюється в 

диктанті кілька 



разів), вважається однією помилкою однотипні (помилки на те само 

правило), але в різних 

словах вважаються різними помилками; 

розрізняють грубі і негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі: 

1) у винятках з усіх правил; 

2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; 

3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених 

від іменників 

з прийменниками; 

4) у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший; 

5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, 

як....; не що 

інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); 

6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх 

послідовності; 

7) в заміні українських букв російськими; 

п&#39;ять виправлень (неправильне написання на правильне) 

прирівнюються до однієї помилки; 

орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила 

виправляються, але не 

враховуються. 

 

Виведення підсумкового (семестрового) балу 

Підсумковий бал ставиться в кінці кожного семестру (півріччя). Він 

узагальнено відображає 

підготовку учня з мови. 

Підсумковий бал є результатом оцінювання досягнень учня у таких аспектах: 

- аудіювання (слухання-розуміння ); 



- говоріння (діалогічне мовлення; монологічне мовлення: усний переказ, 

усний твір); 

- письмо (диктант, письмовий переказ, письмовий твір); 

- читання (вголос та мовчки); 

- відомості про мову, мовні вміння; 

- ведення зошитів. 

Контрольна перевірка здійснюється фронтально та індивідуально. 

Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий 

переказ та 

письмовий твір, мовні знання та вміння. 

Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог; усний переказ, усний твір) та 

читання вголос. 

Для фронтальної та індивідуальної перевірки виділяються години, що 

зазначені у 

відповідному орієнтовному плануванні тематичного контролю за рівнем 

навчальних 

Перевірка мовних знань та вмінь здійснюється за допомогою завдань 

тестового характеру (на 

їх виконання відводиться 15-20 хвилин уроку) або диктанту, залежно від 

характеру 

навченого матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використана 

на виконання 

завдань з аудіювання, читання мовчки. 

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом 

поступового 

накопичення оцінок - для того, щоб кожний учень за семестр одержав 

мінімум одну оцінку 

за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу та усного твору. 

Примітки. 



* Загальна кількість контрольних робіт з тематичного оцінювання 

розподіляється порівну 

протягом року: у формі тестування і в формі диктанту. 

** Види діяльності, перевірка яких здійснюється індивідуально протягом 

семестру; для них 

можна не відводити окремих уроків. 

Ведення зошитів оцінюється від 1 до12 балів двічі за семестр. Під час 

перевірки зошитів 

ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, вміння 

правильно 

оформити роботи. 

У тому разі коли вчитель має можливість здійснити додаткову перевірку того 

чи іншого виду 

навчальної діяльності (наприклад, провести перевірку аудіювання не один 

раз, а двічі на 

семестр), то для виведення підсумкової оцінки береться кращий показник з 

відповідного 

виду роботи. 

Протягом семестру учня треба оцінити за визначеними показниками, для 

кожного з яких у 

класному журналі відводиться окрема колонка: ―за тему‖ (знання з мови, 

мовні та правописні 

вміння й навички, при цьому кількість колонок залежить від кількості 

тематичних блоків), 

―аудіювання‖, ―діалог‖, ―усний переказ‖ та/чи ―усний твір‖, ―письмовий 

переказ‖ та/чи 

―письмовий твір‖, ―читання вголос‖, ―читання мовчки‖. 

Підсумкова оцінка виводиться таким чином: підраховується кількість балів, 

одержаних 



учнем з кожного виду перевірки, і загальна сума ділиться на кількість 

контрольних робіт. 



ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ. 

Рівень 

навчальних 

досягнень 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

1.Початковий 

«2» 

Студент відтворює матеріал, називаючи окремий факт. 

Студент розуміє навчальний матеріал і може відтворити 

фрагмент із нього окремим реченням. Студент розуміє 

навчальний матеріал, за допомогою викладача дає відповідь 

у вигляді висловлювання. 

2.Середній 

«3» 

Студент має уявлення про зміст твору, здатний 

переказати незначну його частину та допомогою визначати 

основні сюжетні елементи. Студент знає зміст твору, 

переказує окрему його частину, за допомогою викладача 

знаходить приклади у тексті. Студент знає зміст твору, 

здатний переказати його частину, за допомогою викладача 

виділяє головні епізоди. 

3. Достатній 

«4» 

Студент володіє матеріалом і навичками аналізу 

літературного твору за поданим зразком, виводить окремі 

приклади з тексту. Студент володіє матеріалом , під 

керівництвом викладача аналізує текст, виправляє допущені 

помилки й добирає докази на підтвердження висловленої 

думки. Студент володіє матеріалом та навичками аналізу 

літературного твору, оцінює окремі літературні явища , 

добирає докази на підтвердження власних міркувань. 

4.Високий 

«5» 

Студент володіє матеріалом та навичками аналізу 

літературного твору, систематизує набуті знання , знаходить  

і виправляє допущені помилки. Студент володіє матеріалом 

та навичками аналізу художнього твору, висловлює власні 

думки, самостійно оцінює літературні явища. Студент 

вільно володіє матеріалом та навичками аналізу 

літературного твору, здатний до оригінальних рішень 

різноманітних завдань. 

 

 



 

Контрольна робота з української мови . Тести. 

Тема: Морфологічні засоби стилістики. 

Варіант І. 

 1.Усі слова є іменниками в рядку 

А. речення, речник, речистий 

Б. спів, співак, співати 

В. книга, книгарня, книжковий 

Г. хода, вихід, ходити  

Д. зелень, прозелень, зілля. 

 

2. Разом слід писати всі складні іменники в рядку 

А  екс/чемпіон, зірви/голова,  напів/провідник 

Б  орг/відділ,  учитель/словесник, живо/пис 

В  праце/люб,  метео/служба, сімдесяти/річчя 

Г  проф/спілка,  відео/телефон, 40/метрівка 

Д  авто/стоп, багато/тиражка, віце/прем`єр 

 

3. Установіть відповідність між іменниками та відмінами, до яких вони 

належать. 

1 перша         А. Петро, відро, кінь, стіл                                    А   Б   В   Г   Д  

2 друга           Б. теля, курча, дівча, тім
,
я                                 1__І__І__І__І__І 

3 третя           В. тінь, вуаль, синь, міць                                   2__І__І__І__І__І 

4 четверта      Г. Лубни, Карпати, ножиці, канікули              3__І__І__І__І__І 

                        Д. миша, хвиля, сирота, яблуня                       4__І__І__І__І__І 

 

4. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

 

А далекий, золотий, дорогий, близький 

Б пізній, сухий, солонуватий, залізний 

В молодий, крижаний, добрий, новий 

Г гарний, високий, великий, сміливий 

Д срібний, зручний, глухий, буряковий 

 

5. Подвоєння літери  н відбудеться у слові 

 

А священ…ий 

Б піщан..ий 

В дерев` яни…ий 

Г склян…ий 

Д полив`ян…ий 

 

6. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку 

 

А два з половиною років 



Б два тижня 

В нуль цілих і дві десятих секунди 

Г два яйці 

Д півтораста тонни 

7. Усі займенники стоять у формі давального відмінку у рядку 

 

А мені, він, якийсь, щось 

Б вона, тобі, моїй, нічого 

В їй, якомусь, ніякому, йому 

Г нашому, твій, я, бідь-хто 

Д кому, котрому, чим, чого 

 

8. Форму наказового способу має дієслово у словосполученні 

 

А терміново подаймо звіт 

Б терміново подають звіт 

В терміново подаємо звіт 

Г терміново подати звіт 

 

9. Помилку в особових закінченнях дієслів допущено в реченні 

 

А З-під капелюха дивлються зчервонілі від сліз очі. 

Б Серце моє розхристане крізь віки гряде, і голосить, і радується. 

В Вкривається багрянцем клен. 

Г І все-таки вона обертається! 

 

10. Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку 

 

А забулий, біжучий, почервонівший, написаний  

Б опрацьований, пожовклий, налитий, зроблений 

В замерзший, сяявший, прощений, доручивший 

Г загрубівший, замерзший, біжучий, летящий 

 

11. Неправильно побудовано речення 

 

А Побачивши в магазині нову енциклопедію, я захотів її переглянути. 

Б Ще не ходячи до школи, мама читала мені вірші Марійки Підгірянки. 

В Слухаючи доповідь однокласниці, ми робили деякі нотатки. 

Г Створюючи виставку, режисер суттєво осучаснив текст п`єси. 

Д Покидаючи рідний свій край, нащо їде козак за Дунай? 

 

12. Граматично правильне продовження речення «Виходячи з дому, …» подано 

в рядку 

 

А я мружився від яскравого сонця. 



Б мене засліпило яскраве сонце. 

В мені стало холодно. 

Г захлопнулись двері. 

Д у мене впала сумка. 

 

 

 

Контрольна робота з української мови. Тести. . 

Тема: Морфологічні засоби стилістики. 

Варіант ІІ. 

1. Іменники виділено у рядку 

А. розташувалися вгорі 

Б. гарно вбрана 

В. разом із батьками 

Г. червоним намистом  

Д. холодно взимку 

 

2. Через дефіс пишуться всі іменники в рядку 

А трудо/день, грамо/метр, віце/канцлер, вагоно/обіг 

Б пів/вірш, радіус/вектор, грот/щогла, війск/комат 

В літако/виліт, жокей/клуб, екс/міністр, грам/маса 

Г міні/спідниця, максі/мода, радіо/п`єса, диск/жокей 

Д супер/фінал, кіловойт/ампер, міні/футбол, стерео/фільм 

 

3. Установіть відповідність між іменниками та відмінами, до яких вони 

належать. 

1 перша          А. кафе, метро, трюмо, кюре                                 А   Б   В   Г   Д 

2 друга            Б. миска, ложка, вилка, тарілка                          1__І__І__І__І__І 

3 третя            В. стілець, крісло, диван, ліжко                          2__І__І__І__І__І 

4 четверта       Г. ніч, подорож, фальш, вість                             3__І__І__І__І__І 

                        Д. галченя, коліща, дівча, дитя                            4__І__І__І__І__І 

 

4. Ступені порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка 

 

А могутній, важливий, маленький, зеленкуватий 

Б  швидкий, крутий, дитячий, грізний 

В дорослий, порожній, худий, дерев`яний 

Г гарячий, кислий, лихий, народний 

Д синій, прозорий, білий, палкий 

 

5. Одне н слід писати у слові 

 

А несказан…ий 

Б нескічен…ий 

В неоцінен…ий 



Г насильствен…ий 

Д  майдан…ий 

 

6. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку 

 

А півтора року 

Б дві десятих відсотків 

В два підручника 

Г два заручника 

Д тисяча раз 

 

7. Неправильно вжито форму займенника в реченні 

 

А Їм промовляти душа моя буде. 

Б Їм повідомили про героїчний вчинок сина. 

В Мати пишалася їми за відмінне навчання. 

Г Вчителька дорікала їм за недбалість. 

Д Завдяки їм змінено хід історії України.  

 

8. Правильно утворено форму наказного способу дієслів у рядку 

 

А допоможете 

Б хай працюймо 

В радіємо 

Г підготуйтеся 

 

9. Помилку в особових закінченнях дієслів допущено в реченні 

 

А Тоді думається про минуле, мріється про майбутнє.  

Б Летиш і милуєшся всім: сріблястою нехворощю, лісосмугами. 

В Ти дивишся на сніг і чуєш його тонкий запах. 

Г До Бога не підскочеш, в землю не провалешся. 

 

10. Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку 

 

А спізнившийся,  лежащий, відрізаний, поклавший 

Б вилитий, напомаджений, зрізаний, прив`ялий 

В замерзший, сяявший, прощений, доручивший 

Г загрубівший, замерзший, біжучий, летящий  

 

11.Неправильно побудоване речення з дієприслівниковим зворотом у рядку 

 

А Ліза сміялась, закидаючи назад свою гарненьку голівку. 

Б В срібнім верболозі, таємні спільники мої, не підкоривши серця прозі, співають 

пізні солов`ї. 



В Скінчивши університет, мене послали працювати вчителем. 

Г Онисько сидів, підібгавши ноги й нахиливши голову. 

Д Наймит аж крикнув, лежачи животом на траві. 

 

12. Граматично правильне продовження речення «Побачивши картини 

Катерини Білокур, …» подано в рядку 

 

А  мене захопило зачарування. 

Б мене зацікавила її манера малювати. 

В стало цікаво прочитати книгу про життя художниці. 

Г вони нікого не залишили байдужими. 

Д я закохався у творчість цієї чудової  художниці. 

 

Контрольна робота з української мови. Тести. 11 клас. 

Тема: Морфологічні засоби стилістики. 

Варіант ІІІ. 

1. Іменником є слово, виділене в реченні 

А. Розумний дає те, що справді в його є. 

Б. В учительській сумці зберігається багато корисних речей. 

В. Поранених бійців доправили у шпиталь. 

Г. Я через усе життя пронесу матусині ніжні колискові пісні. 

Д. У черговий раз Іван не виконав домашнього завдання. 

 

2. Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку 

 

А Тарасович, Євгенович, Юрійович 

Б  Віталієвич, Ігорович, Степанівна 

В  Андрійович, Миронівна, Васильович 

Г  Анатолійович, Микитович, Савівна 

Д  Григорович, Іллівна, Миколайович 

 

3. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать 

 

1 чоловічий       А. Нінель, міць, мати, любов                                А   Б   В   Г  Д 

2 жіночий          Б. сирота, заводіяка, лівша, невдаха                  1__І__І__І__І__І 

3 середній          В. Карпати, Черкаси, Анди, Чернівці                2__І__І__І__І__І 

4 спільний          Г. відро, вікно, дівча, курча                               3__І__І__І__І__І 

                            Д. батько, дядько, Петро, Дніпро                      4__І__І__І__І__І 

 

4. Форми ступенів порівняння прикметників не утворюються від усіх слів у 

рядку 

 

А горбатий, пре далекий, глибокий, мілкий  

Б сліпий, хворий, голий, живий 

В лисий, сміливий, білявий, короткий 



Г гнідий, високий, тонкий, теплий 

Д приємний, вороний, архіважливий, відомий 

 

5. З подвоєним нн слід писати прикметник 

 

А бездоган…ий 

Б  солом `ян…ий 

В  прян…ий 

Г  тьмян…ий 

Д  кам `ян…ий 

 

6. Правильно поєднано числівники з іменниками в рядку 

 

А два з половиною метри 

Б чотири ножиці 

В з першим лютим 

Г одна друга кілограмів 

Д  півтора кубометри 

 

7. Правильною є форма займенника в рядку 

 

А підійшла до його 

Б  нагородили нього 

В необхідно з їми поговорити 

Г подивився на них 

Д говорила з єю 

 

8. Правильно  утворено форму наказового способу дієслів у рядку  

А пішли 

Б вивчаймо 

В зрізаємо 

Г давай поговоримо 

 

9. Помилка в особовому закінченні дієслова допущено в реченні 

 

А Коли забув ти рідну мову, бідніїш духом ти щодня. 

Б Там, де зорі сяють з-за гори, над горою гнуться явори. 

В Дозиметром не виміряєш дощі тотального спустошення душі. 

Г В життю, мов на шляху, лиць сотні стрічаєш, 

   Та в поспіху їх безучасно лишаєш. 

 

10. Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку 

 

А спізнившийся,  лежащий, відрізаний, поклавший 

Б вилитий, напомаджений, зрізаний, прив`ялий 



В замерзший, сяявший, прощений, доручивший 

Г загрубівший, замерзший, біжучий, летящий  

 

11.Неправильно побудоване речення з дієприслівниковим зворотом у рядку 

 

А Не чекаючи відбою повітряної тривоги, матроси поспішили у гавань. 

Б Завдання виконано правильно, вивчивши теоретичний матеріал. 

В Я всюди їздив, шукаючи роботи, але мене ніде не приймали. 

Г Дівчата аж верещали від захоплення, спостерігаючи за грою. 

Д Глянувши на мене, чайка раптом махнула крильми, скрипливо крякнула і 

відлетіла. 

 

12. Граматично правильне продовження речення «Скінчивши школу, …» 

подано в рядку 

А батьки вмовляли мене поступати до медінституту. 

Б я вступатиму до медінституту. 

В мені захотілося відпочити. 

Г мені візьмуть репетитора. 

Д стало весело. 

Контрольна робота з української мови.Тести.  

Тема: Морфологічні засоби стилістики. 

Варіант ІV. 

1. До спільного роду належать усі іменники рядка 

А. роззява, ботанік, зайда, знайда  

Б. сирота, кенгуру, лікар, одоробло 

В. сусіда, кіннота, гайвороння, стиляга 

Г. бібліотекар, каліка, замазура, ненажера,  

Д. сіромаха, базіка, незграба, заїка 

 

2. Без помилок утворено всі імена по батькові в рядку 

 

А Ілліч, Валерійович, Васильович, Григорівна 

Б Яковлевич, Романович, Юріївна, Савівна 

В Ігорівна, Валентиновна, Миколайович, Тадейович 

Г Ярославна, Анатолієвна, Володимирівна, Луківна 

 

3. Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать 

 

1 чоловічий         А. путь, тінь, міць, вість                                        А   Б   В   Г   Д  

2 жіночий            Б. левеня, білченя, кільце, літо                           1__І__І__І__І__І 

3 середній            В. невдаха, ябеда, сіромаха, сиротина               2__І__І__І__І__І 

4 спільний            Г. сани, ножиці, штани, плоскогубці                 3__І__І__І__І__І 

                              Д. Сибір, степ, біль, шампунь                             4__І__І__І__І__І 

 



4. Форми ступенів порівняння прикметників не утворюються від усіх слів у 

рядку 

 

А порожній, мертвий, готовий, кривий 

Б карий, повний, сливовий, білий 

В буланий, дрібний, голосний, науковий 

Г мудрий, німий, дощовий, історичний,  

Д глухий, суттєвий, героїчний, смішний 

 

5. Одне н слід писати у слові 
А блажен…ий 

Б незрівнян…ий 

В лебедин…ий 

Г осін…ій 

Д  благословен…ий 

 

6. Правильно поєднано іменник з числівником у рядку 

 

А два кошеня 

Б три мільйона 

В вісім кілограм 

Г чотири лимони 

Д обидва хлопця 

7. Правильною є форма займенника в словосполученні 

 

А спілкуватися з їми 

Б на тім березі ріки 

В з твоєго району 

Г до нашіх батьків 

Д всим підприємцям 

 

8. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова у рядку 

 

А познайомся 

Б познайомтеся 

В давайте познайомимось 

Г познайоммось 

 

9. Помилку в особовому закінченні дієслова допущено в реченні 

 

А Іноді мене навіть будять пісні пташок. 

Б Згаїш на жнивах хвилину – втратиш не одну зернину. 

В Як вийдеш уранці на двір, то так наче слухаєш якийсь дивний концерт. 

Г Мово, ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої. 

 



10. Правильно утворені всі форми дієприкметників у рядку 

 

А забулий, біжучий, почервонівший, написаний  

Б опрацьований, пожовклий, налитий, зроблений 

В замерзший, сяявший, прощений, доручивший 

Г загрубівший, замерзший, біжучий, летящий 

 

11.Неправильно побудоване речення з дієприслівниковим зворотом у рядку 

 

А Зробивши зло, не жди добра. 

Б Починаючи з часів Ярослава, Софія Київська стає важливим центром 

східнослов`янської держави. 

В Піднімаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові світло кольорові щедроти. 

Г Під`уїжджаючи до міста, нас застала ніч. 

Д Іду собі, ні на що особливо не зважаючи. 

 

12. Граматично правильне продовження речення «Побачивши картини 

Катерини Білокур, …» подано в рядку 

А  мене захопило зачарування. 

Б мене зацікавила її манера малювати. 

В стало цікаво прочитати книгу про життя художниці. 

Г вони нікого не залишили байдужими. 

Д я закохався у творчість цієї чудової  художниці. 

 

 

 

Відповіді до тестів контрольної роботи № 1 

 

 

Варіант І Варіант ІІ Варіант ІІІ Варіант ІV 

1. Д 1.Г 1.А 1.Б 

2. В   2.В 2.Б 2.А 

3. 1-Д, 2-А 

3-В, 4-Б 

3. 1-Б, 2-В, 

3-Г, 4-Д 

3. 1-Д, 2- А, 

3- Г, 4-Б 

3. 1-Д, 2- А, 

3-Б, 4-В 

4.Г 4.Д 4.Б 4.А 

5.Г 5.А 5.В 5.В 

6.В 6.А 6.А 6.Г 

7.В 7.В 7.Г 7.Б 

8.А 8.Г 8.Б 8.В 

9.А 9.Г 9.А 9.Б 

10.Б 10.Б 10.Б 10.Б 

11.Б 11.В 11.Б 11.Г 

12.А 12.Д 12.Б 12.Д 

 



КОНТРОЛЬНІ ДИКТАНТИ 

Спогад про дитинство 

Не все те забулось, що було змалку. Пригадую, як біля церкви, на яку 

богомільні баби обернули звичайну сільську хату, почепили на поперечці 

поміж двох стовпів тракторне колесо замість дзвона. Пригадую, як ще 

малими дітлахами по синьо-рипучих снігах ходили колядувати, і нам 

виносили спечені з меляси та цукру гіркуваті солодощі, або пиріжки з 

печеними буряками, або ж просто спускали собаку з цепу. Пригадую, як 

ранньої весни, темного вечора, поверталися з церкви жінки з запаленими 

свічками; ховали кволе світло за долонями, за крайками хусток, оберігали від 

подуву вітерця, од власного дихання, намагаючись донести запалені свічки 

аж додому, й цікаво було дивитись на рухливі цятки вогню, на тремтячі його 

язички, які, коливаючись, щось безмовно розповідали й дорозі, й деревам, і 

чорному небу, — і все їх, мабуть, розуміло, бо ж слухало заворожено. Варто 

мені зараз заплющити очі — й зринає перед внутрішнім зором оте рухоме й 

бліде сузір’я свічок, і ледь-ледь освітлювані раптовими спалахами обличчя 

жінок, зосереджені, врочисті й тихі, і я вловлюю, як пахне мокрою землею, 

як у носі і в горлі лоскоче духом вербового пуху, недавно одлетілим дощем і 

ще чимось таким, чого й не можна назвати. Пригадую, як ми, діти, зламували 

на Івана Купала гильце, прикрашали його стрічками, стружками, паперовими 

квітами, як ходили з тим гильцем по вулиці, співали пісень тремтячими 

голосами, а потім, уже пізніше, розламували те гильце, прикривали ним 

грядку огірків, щоб добре цвіли, щоб добре родили, щоб було не посушливе 

літо. 

(Євген Гуцало) 234 слів 

 

Мовна культура 

Людина створила культуру, а культура — людину. Людина реалізується в 

культурі думки, культурі праці й культурі мови. Культура — це не тільки все 

те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений віками спосіб 

суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у 

ставленні один до одного, до праці, до мови. Належачи до певного соціуму, 

людина зі своєю появою на світ органічно входить у вироблену її 

співвітчизниками культуру, стає її користувачем і носієм. Чим міцніші 

зв’язки людини з культурою народу, тим більшого можна сподіватися від неї 

як від громадянина, свідомого творця матеріальних і духовних благ, патріота 

й інтернаціоналіста. Ослаблення зв’язків з культурою свого соціуму, втрата 

його мови, нехтування його звичаями негативно позначається на самооцінці 

вчинків людини, на її ставленні до співвітчизників, до результатів 

колективної й індивідуальної діяльності. Отже, духовна культура міцними, 



хоч і невидимими нитками пов’язана з матеріальною культурою. Сьогодні 

культура і мова виявилися об’єднаними в царині духовних вартостей кожної 

людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в 

низькій культурі мови виявляються виразні ознаки бездуховності. Мовна 

культура — це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості 

людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. 

Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального 

спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника. 

(За Віталієм Русанівським) 202 слова 

 

«Оріон»повертається 

Зорі яскравішають, простір моря сповнився темрявою, і хоч, крім темряви, 

нема там нічого, дівчина мовби жде чогось, здається їй, що звідти, де звечора 

світилась місячна доріжка, щось може цієї ночі з’явитись. Зорі панують над 

світом, вітерець дмухнув у лице. Поменшало вогнів унизу, заснуло містечко; 

пора б і тобі, дівчино, бути в постелі, а тебе все ніби не відпускає звідси ця 

темна нічка-петрівочка. А така ж вона коротка — незчуєшся, як і злетить. 

Коли вже зібралася йти, з далечі моря, з його непроглядних мороків 

несподівано з’явилось вітрильне судно, зустрінуте десь аж під обрієм вістрям 

прикордонницьких прожекторів. Хто не спав, міг бачити це: в снопах 

світла,під повними парусами,майже непомітно рухався, повертаючись із 

плавби, «Оріон». Скоро-скоро вже має бути порт. Усіх зустрічатимуть, тільки 

Ягнича ніхто не зустріне, хіба лиш отой кам’яний, знайомий ще з молодості 

маяк, що високою вежею біліє на острівку біля входу до гавані. Родичів 

багато. Ягничів у Кураївці не перелічиш, але кожен у роботі, у власних 

клопотах. Та й не близький світ, щоб забиватись із Кураївки до порту ради 

одного «здрастуй». Звичайно, він їх не забуває, ні-ні та й озоветься 

радіограмою: живий, мовляв, іду на траверсі такому-то. Але що їм до твого 

траверсу, до твоїх широт, у кожного там широти свої: той на тракторі, той на 

фермі, той з літа в літо на комбайні, — там тепер завелись цілі сімейні екіпажі. 

(Олесь Гончар) 225 слів 

 

Нормативи оцінювання диктантів 

бали кількість помилок 

«2» 15-16 і більше 

 
13-14 



 
11-12 

«3» 9-10 

 
7-8 

 
5-6 

«4» 4 

 
3 

 
1+1(негруба) -2 

«5» 1 
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- 

 

ПОЗАКЛАСНА САМОСТІЙНА РОБОТА 

НАЗВА РОЗДІЛІВ ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Культура мовлення Самостійна робота:підготувати виступ: « Роль мови у 

формуванні особистості. Культура мовлення – важлива 

доба  загальної  культури  людини; її соціальне значення. 

Українська літературна 

мова. Правильність 

мовлення 

Самостійна робота2Підготувати картки за темою:Складні 

випадки правопису апострофа 

Лексичні норми Самостійна робота: Читати методичні рекомендації6» Як писати 

переказ» 

Морфологічні норми Самостійна  робота:Підготувати виступ: « Офіційно - діловий 

стиль мовлення 

 Самостійна робота: Вивчити тему та скласти таблицю: 

«Неозначена форма дієслова. Використання в мовленні дієслів-

синонімів. 

Доконаний і недоконаний види дієслова. 

Вживання дієслівних словосполучень, у яких трапляються 

помилки у 

формі залежного слова 

Словотворчі засоби 

стилістики 

Самостійна робота: Словники української мова 

 Самостійна робота Розробити дидактичний матеріал за темою: « 

Основні орфограми в коренях,префіксах та  суфіксах 

 Самостійна робота: Робота з тестами на закріплення 

українського правопису 

 


