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Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 

 
Форми контролю І семестр ІІ семестр 

Перевірка мовної теми 2 2 

Письмо: 

переказ 

 

1 

 

1 

твір (есе) 1 - 

Правопис: 

диктант 

1 1 

Говоріння: 

               діалог 

 

1 

 

- 

               переказ 1 - 

               твір - 1 

Аудіювання - 1 

Читання мовчки 1 - 

Перевірка зошитів 4 5 

 
 

№ 

з/п 

 

Зміст навчального матеріалу 

 

Дата 

 

Примітка 

 І семестр 

1. Тема № 1. Українська мова у сучасному світі.  
Основні функції мови. 

  

2. РМ № 1. Основні поняття мовлення та спілкування. Вимоги до 

культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство 

мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність. 

 РМ № 1 

3. РМ № 2. Складання висловлення в публіцистичному стилі про 

важливість знання і володіння мовою «Мова віддзеркалює душу 

народу, його історію». 

 РМ № 2 

4. Орфографічна й орфоепічна норми. 

Фонетика. Графіка. Орфоепія.  Орфографія. 

Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, 

фонетичне слово, фраза. Основні історичні чергування 

приголосних звуків при словозміні і словотворенні. Уподібнення 

приголосних звуків (найуживаніші випадки), подвоєння та  

подовження приголосних, спрощення у групах приголосних. 

  

5. РМ № 3. Усний переказ-переклад із молдовської мови на 

українську тексту публіцистичного стилю на морально-етичну 

тематику. 

 РМ № 3 

6. Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні   



слів і їх форм. Орфоепічна форма. Використання орфоепічного 

словника. 

Складання інструкції про користування словниками. 

7. Основні принципи української орфографії: фонетичний, 

морфологічний, традиційний, диференційований. Поняття про 

орфограму. Типи орфограм. Правопис ненаголошених голосних. 

Cкладні випадки правопису знака м’якшення. Cкладні випадки 

правопису апострофа. 

  

8-9.  РМ № 4-5. Говоріння. Усний контрольний переказ із творчим 

завданням у публіцистичному стилі на суспільну тематику. 

 РМ № 4-5 

Усний 

контрольний

переказ 

10. РМ № 6. Аудіювання (слухання-розуміння) тексту 

публіцистичного стилю на актуальні морально-етичні теми. 

Вибіркове читання мовчки тексту публіцистичного стилю на 

актуальні морально-етичні теми. 

 РМ № 6 

11. Вживання великої літери. Лапки у власних назвах. Написання 

чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. Правопис 

географічних назв. 

  

12. Написання складних слів разом, окремо, через дефіс. Графічне 

скорочення  слів. 

Написання твору-роздуму «У рідній мові – дивина, у кожнім слові – 

таїна» з використанням складних слів, що пишуться разом, 

окремо, через дефіс. 

  

13. РМ № 7. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної 

ситуації (офіційна й неофіційна розмова) на запропоновані учнями 

актуальні й цікаві для них теми.  

 РМ № 7 

14. Складоподіл, правила переносу слів із рядка в рядок. Редагування 

тексту з орфографічними помилками. Використання офографічного 

словника для перевірки написання слів та їх форм. 

  

15-

16. 

РМ № 8-9. Письмовий контрольний переказ із творчим 

завданням у публіцистичному стилі (про збереження ментальності 

свого етносу). 

 РМ № 8-9 

Письмовий 

контрольний

переказ 

17. Написання слів іншомовного походження.  Словник іншомовних 

слів. 

Підготовка виступу для віртуальної екскурсії «Подорожуємо 

світом» із використанням іншомовних слів. 

  

18. Контрольна робота № 1 за темою «Українська мова у сучасному 

світі. Орфографічна й орфоепічна норми. Фонетика. Графіка. Орфоепія.  

Орфографія» (тестові завдання закритої та відкритої форми). 

Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю на 

суспільно-політичну та соціальну тематику. 

 КР № 1 

Контрольне 

читання 

мовчки 

19. Тема № 2. Лексична і фразеологічна норми. Лексикологія. 

Фразеологія (поглиблення). 
 Аналіз контрольної роботи. Слово як основна одиниця мови. 

Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення 

(метафора). Використання тлумачного словника. 

  

20-

21. 

РМ № 10-11. Говоріння. Контрольний усний діалог. Складання 

діалогу  «Сьогодні світ заполонили комп’ютери». 

 РМ № 10-11 

Контрольний 

усний діалог 

22.  Омоніми. Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів.  

Синоніми та їх види. Антоніми та їх види. Стилістичні фігури 

(антитеза, риторичні запитання, звертання та вигуки).  

  

23. Лексика української мови за походженням. Власне українська   



лексика. Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного 

складу мови. 

Письмовий переклад тексту із молдовської мови на українську про 

екологічну безпеку з елементами редагування. 

24. Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною 

диференціацією. Активна і пасивна лексика. 

Підготовка інформаційних повідомлень за темою «Історія України: 

міфи та правда» з використанням активної та пасивної лексики. 

  

25. Фразеологічні одиниці української мови. 
Джерела української фразеології. Багатозначність, синонімія та 

антонімія фразеологізмів. 

Укладання тематичного словника фразеологізмів. 

  

26. Орфографічна норма. Будова слова. Словотвір. Орфографія. 

Морфеміка як учення про будову слова. Типи морфем. Особливості 

кореневої морфеми. Основа слова. Типи основ. Слова із суфіксами 

пестливості та згрубілості. Морфемний словник. 

  

27. Основні способи словотвору в сучасній українській мові: 

морфологічні й неморфологічні. Словотвір іменників на 

позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення 

прикметникових форм від географічних назв. Основні способи 

творення дієслів, прислівників. 

  

28. РМ № 12. Контрольна робота. Написання формального есе (есе-

аналіз) «Сьогодні світ заполонили комп’ютери». 

 РМ № 12 

Есе  

29. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та 

написання. Словотвірний словник. 

Укладання пам’ятки для підлітків про здоровий спосіб життя з 

використанням складноскорочених слів. 

  

30. Контрольний диктант  за І семестр.  Контрольний 

диктант 

31. Контрольна робота № 2 за темою «Лексична і фразеологічна 

норми. Лексикологія. Фразеологія. Фразеологічні одиниці 

української мови. Орфографічна норма. Будова слова. Словотвір. 

Орфографія» (тестові завдання закритої та відкритої форми). 

 КР № 2 

 

32. Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. Підсумковий 

урок за І семестр. 

  

ІІ семестр 

33. Тема № 3. Орфографічна, морфологічна й стилістична норми. 

Морфологія. Орфографія. Самостійні частини мови. Іменник 

Іменники, що мають лише форму однини або множини. Рід 

відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні 

властивості. Особливості роду іменників -  назв осіб за професією, 

посадою, званням тощо. Стилістичні особливості іменників 

середнього і спільного роду. 

  

34. РМ № 13. Письмовий переказ-переклад  із молдовської мови на 

українську медіатексту  публіцистичного стилю на суспільну 

тематику. 

 РМ № 13. 

35. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду ІІ відміни в 

родовому відмінку. 

Усне повідомлення про події за темою «Європейський вибір 

України з використанням іменників чоловічого роду ІІ відміни в 

родовому відмінку. 

  

36. РМ № 14. Написання статті для власного блогу (районну пресу, 

електронну газету) про здорове харчування підлітків із 

використанням іменників чоловічого роду ІІ відміни. 

 РМ № 14 

37- РМ № 15-16. Письмовий контрольний переказ із творчим  РМ № 15-16 



38. завданням у науковому стилі. Письмовий 

контрольний

переказ 

39. Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, 

прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного 

відмінка іменників. 

  

40. РМ № 17. Складання SМS-повідомлень «Життя не вічне – вічні 

цінності людські»  із використанням іменників у кличному 

відмінку.  

 РМ № 17 

41. Прикметник. Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, 

відносні, присвійні), їх особливості й функціонування в мовленні. 

Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і 

відносні. 

  

42. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни 

приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. 

Творення відносних і присвійних прикметників. Правопис 

складних прикметників. 

  

43. Займенник. Співвідносність займенників з іншими частинами 

мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. 

Відмінювання займенників. Написання заперечних, неозначених 

займенників. 

  

44. Числівник. Розряди числівників за значенням (кількісні: власне 

кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні; порядкові), їх 

характеристика. Групи числівників за будовою. Відмінювання 

числівників. 

  

45. Складні випадки узгодження числівника з іменником. Уживання 

числівників на позначення часу, дат. Наголос у числівниках. 

Укладання довідника «Складні випадки узгодження числівників із 

іменниками». 

  

46. Дієслово. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. 

Зміни звуків в особових формах дієслів. Поділ дієслів на 

дієвідміни. Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення. 

  

47. РМ № 18. Написання формального есе (есе-дослідження) з 

використанням безособових дієслів. 

 РМ № 18 

48. Часи дієслів. Способи дієслів. Уживання одного виду, способу й 

часу в значенні іншого. Чергування приголосних в особових 

формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. 

Написання вільного есе на основі життєвих вражень «Герої праці 

серед нас». 

  

49. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та пасивні 

дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис 

дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. 

Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у 

прикметники. 

  

50. РМ № 19. Тематичні тези, виписки та конспект прочитаного 

тексту. 

 РМ № 19 

51. Дієприслівник як незмінювана форма дієслова. Особливості їх 

творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. 

Дієприслівниковий зворот. 

   

52. Прислівник. Розряди прислівників за значенням. Ступені 

порівняння прислівників. Правопис прислівників і прислівникових 

сполучень. Прислівники за походженням. Правильне 

наголошування прислівників. 

  

53. Контрольна робота № 3 за темою «Орфографічна, морфологічна й 

стилістична норми. Морфологія. Орфографія. Самостійні частини 

 КР № 3 

Контрольне 



мови. Іменник. Прикметник. Займенник. Числівник. Дієслово» 

(тестові завдання закритої та відкритої форми). 

Контрольне аудіювання тексту науково-популярного стилю. 

аудіювання 

54. Тема № 4. Орфографічна, морфологічна й стилістична норми. 

Морфологія. Орфографія. Службові частини мови. Вигук. 

Аналіз контрольної роботи. Прийменник. Групи за походженням 

та морфологічним складом. Правопис прийменників. Сполучник 

Сполучники сурядності та підрядності. Правопис сполучників. 

  

55-

56. 

РМ № 20-21. Говоріння. Усний контрольний твір-роздум за 

прочитаною художньою (науково-популярною) книгою, тема якої 

актуальна для формування особистості учня. 

 РМ № 20-21 

Усний 

контрольний 

твір 

57. Частка. Функції часток, групи за значенням. Правопис заперечних 

часток. Вигук. Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і 

особливості їх вживання. 

  

58. Синтаксична, пунктуаційна, стилістична норми. Синтаксис і 

пунктуація (поглиблення). 

Словосполучення і речення. Типи словосполучень за 

морфологічним вираженням головного слова. Типи підрядного 

зв’язку у словосполученні. Словосполучення поширені і 

непоширені, повні та неповні. Синтаксичний аналіз 

словосполучення. 

  

59. Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Складні 

випадки координації підмета і присудка. Складні випадки 

кваліфікації другорядних членів речення. 

Написання вільного есе про народні традиції і звичаї. 

  

 60. Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, 

поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і 

неускладнених простих речень. 

  

61. Розділові знаки в простому ускладненому реченні (при однорідних, 

відокремлених, уточнювальних членах, при звертаннях та вставних 

словах, словосполученнях). 

Складання статті для шкільної газети на актуальну тему 

сучасності з використанням простих ускладнених речень. 

  

62. Складне речення Особливості структури та семантики 

сполучникових (складносурядних та складнопідрядних), 

безсполучникових та речень з різними видами зв’язку. 

Складання міні-твору про відомих людей України.  

  

63. РМ № 22. Ділові папери: резюме (коротка інформація про себе з 

метою...). 

 РМ № 22 

64. Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; 

складнопідрядні обставинні  речення і дієприслівникові звороти.  

Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і  

порівняльні звороти. 

  

65. РМ № 23. Написання гуморески з використанням 

складнопідрядних речень  «Як ми пололи мовні бур’яни». 

 РМ № 23 

66. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень та 

складних речень з різними видами зв’язку. Розділові знаки в 

складному реченні. Синтаксичний аналіз складного речення. 

  

67. Пряма і непряма мова, діалог, полілог. Цитата. Розділові знаки в 

реченнях з прямою та непрямою мовою. Розділові знаки при 

діалозі, полілозі та цитаті. 

  

68. Контрольний диктант за ІІ семестр.  Контрольний

диктант 

69. Контрольна робота № 4 за темою «Орфографічна, морфологічна й  КР № 4 



стилістична норми. Морфологія. Орфографія» (тестові завдання 

закритої та відкритої форми). 

70. Аналіз контрольної роботи та контрольного диктанту. Підсумковий 

урок за рік. 

  

 


