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Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт 
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Примітка 

І семестр 

1 Тема №1. Культура мови і стилістика. Вступ. 

Українська мова в нових реаліях. 

  

2 Культура мовлення — важлива складова загальної 

культури людини; її соціальне й національне значення. 

  

3 РМ №1. Культура мовлення і спілкування. Живе та 

віртуальне спілкування. Професійне спілкування. 

 РМ №1 

4 Текст. Текст, його ознаки: інформаційність, будова, 

системність, зв’язність, цілісність, жанрова і стильова 

належність. 

  

5 Аналіз спільних за темою, але різностильових текстів 

різних жанрів щодо змісту, будови і мовного 

оформлення. 

  

6 Будова тексту. Тематичне ядро і його розгортання у   



текстах різної стильової належності. 

Читання. Визначення тем інформаційних 

повідомлень, вміщених на шпальтах газет, на основі їх 

перегляду. 

7 Змістовність висловлення – обізнаність із предметом 

мовлення, інформаційна достатність; пізнавальна 

наповненість; конкретність, переконливість мовлення 

  

8  РМ №2.  Діалог. Ведення діалогу відповідно до 

запропонованої ситуації із самостійним визначенням 

його теми і змісту «Чи треба бути волонтером у часи 

війни». Компонування розроблених мікродіалогів у 

цілісний тривалий діалог. 

 РМ №2 

9  Стилістичний аналіз текстів за темою «Борці за 

свободу й незалежність України.» 

Читання. Еквівалентна заміна (вибір з-поміж кількох 

анотацій тієї, яка найповніше передає зміст тексту). 

Формулювання основної думки тексту з орієнтацією 

на його анотацію. 

  

10 Основні поняття стилістики мови і мовлення. 

Стилістична норма. Стилістична помилка. 

Читання. Визначення тем інформаційних повідомлень 

за темою «Історія України: міфи та правда», 

вміщених на шпальтах газет, на основі їх перегляду. 

  

11 РМ №3. Усне повідомлення про події за темою 

«Європейський вибір України». Обговорення 

викладених у тексті фактів. Доведення переваг одного 

з двох тверджень. 

 РМ №3 

12  Конструювання текстів за темою «Духовні цінності 

мого сучасника». Добір різних мовних засобів для 

створення текстів залежно від стилю і жанру мовлення. 

Виявлення порушень стилю в текстах, їх редагування. 

  

13 Правильність мовлення. 

Аналіз контрольної роботи. Відповідність нормам 

літературної мови як одна з основних вимог культури 

мовлення. 

Монологічне усне  висловлення «Я знаю, як стати…» 

(проектування майбутньої професійної діяльності). 

  

14 Поняття про норму. Варіативність норми. 

Правильність, її реалізація в різних стилях, жанрах 

мовлення і в конкретних текстах.   

Види мовленнєвої діяльності, їх взаємозв’язок. 

  

15 Норми української літературної мови (поглиблене 

повторення й систематизація). 

Списування текстів про екологічну безпеку з 

елементами редагування і стилістичної правки. 

  

16 РМ №4.  Розгорнута відповідь на запитання з 

попереднім переглядом текстових матеріалів за темою 

«Здоров’я  людини – найбільше багатство України». 

 РМ №4 

17 Фонетичні й орфоепічні норми. Вимова 

ненаголошених голосних; вимова приголосних та їх 

сполучень; вимова звуків у словах іншомовного 

походження; правильне наголошування слів. 

  



Орфоепічні словники. Стилістичні засоби фонетики. 

18 Контрольна робота №1 за темою «Культура мови і 

стилістика. Вступ. Текст. Правильність мовлення» 

(тестові завдання закритої та відкритої форми). 

Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного 

стилю. 

 КР №1 

Контрольне 

читання 

мовчки 

19 Тема № 2. Лексичні норми 
Аналіз контрольної роботи. Лексичне значення слів. 

Слово і контекст; залежність значень слова від 

контексту. Вживання слів відповідно до їх лексичного 

значення, стилю і жанру мовлення. Лексична 

сполучуваність слів. 

Складання діалогів для спілкування в умовах ведення 

дискусії «Двомовна Україна: за та проти». 

  

20 РМ №5. Конспектування висловлювань, що 

сприймаються на слух. Виправлення лексичних 

помилок. 

 РМ №5 

21-

22 

РМ №6. Контрольний письмовий переказ тексту 

публіцистичного стилю із творчим завданням 

(висловленням власного ставлення до подій, 

персонажів, їхніх учинків та ін.) (назва). 

 РМ №6-7 

Контрольний 

письмовий 

переказ 

23 РМ № 8. Вимоги культури мовлення: змістовність, 

логічна послідовність, багатство мовних засобів, 

виразність, точність, доречність та ефективність, 

правильність.   

Письмовий переклад професійно орієнтованих текстів. 

Переказ-переклад. 

 РМ № 8 

24   РМ №9. Говоріння. Контрольний усний переказ за 

темою  «Знамениті підприємці України та світу». 

 РМ №9 

Контрольний 

усний 

переказ 

25 РМ №10. Аудіювання. Слухання-розуміння текстів 

професійного спрямування. Визначення на слух слів і 

словосполучень, які є «удаваними друзями 

перекладача». 

Нарис на основі життєвих вражень «Герої праці серед 

нас». 

 РМ №10 

26 РМ №11. Контрольна робота. Написання 

формального есе «Моя майбутня професія затребувана 

на ринку праці в Україні ?(!)» 

 РМ №11 

27 Морфологічні норми.  
Рід і число іменників. Іменники подвійного роду. 

Кличний відмінок. Синонімія деяких відмінкових 

конструкцій. 

Подієвий телерепортаж про спортивні заклади міста 

(району) (підготовлений). Інформаційне інтерв’ю  з 

відомим спортсменом (тренером) (підготовлене). 

  

28 Ступені порівняння прикметників. Синонімія їх форм. 

Числівники кількісні й порядкові.  

Конспект статті наукового стилю. 

  

29 РМ №12. Читання. Розуміння фактичного змісту 

(формулювання порушених у тексті проблем; відповіді 

 РМ №12 



на проблемні запитання за змістом; підготовка 

анотації). Створення анотації до книги. Відгук на 

книгу. 

30 Контрольний диктант за І семестр. 

 

 Контрольний

диктант 

31 Контрольна робота №2 за темою «Лексичні норми. 

Морфологічні норми» (тестові завдання закритої та 

відкритої форм). 

 КР №3 

32 Аналіз контрольного диктанту та контрольної роботи. 

Підсумковий урок за І семестр. 

  

ІІ семестр 

33 Тема №3. Морфологічні норми (продовження). 

Відмінювання займенників. Вживання займенників для 

зв’язку речень у тексті. 

Слухання-розуміння тексту публіцистичного стилю – 

відеозапису  інформаційно - дискусійної телепрограми 

за темою, що присвячена культурі молодіжного 

дозвілля.. Складання плану висловлення за кількома 

прослуханими фрагментами тексту. 

  

34 РМ №13. Тематичні виписки, тези, конспект 

прочитаної  публіцистичної  статті про захоплення 

сучасної молоді. 

 РМ №13 

35 РМ №14. Виступ на зборах (підготовлений) з 

використанням картинки з життя «Люди прекрасні. 

Земля – мов казка…» (враження від подорожі 

Україною). 

 РМ №14 

36 Неозначена форма дієслова. Використання у мовленні 

дієслів-синонімів. Доконаний і недоконаний види 

дієслова. 

Вживання дієслівних словосполучень, в яких 

трапляються помилки у формі залежного слова. 

Шляхи підвищення особистої культури мовлення. 

  

37 РМ  №15. Читання. З’ясування спільного й відмінного 

у змісті різних текстів, присвячених тій самій проблемі. 

Складання анотації до тексту із розкриттям його 

інформаційної цінності. 

Аналіз використаних автором мовних засобів. 

Складання бібліографії. 

 РМ  №15 

38 Часи дієслова. Правильне наголошування дієслів 

минулого часу. Вживання форм одного часу замість 

іншого. Способи дієслів. Вживання одних способів 

дієслів замість інших. 

Правильна побудова речень із дієприкметниковими 

зворотами. 

Складні випадки вживання дієприслівників доконаного 

і недоконаного виду. Правильне використання 

дієприслівників у побудові речень. 

  

39 РМ №16. Ділове мовлення . Доручення. Розписка. 

Цільове аудіювання тексту про стосунки між 

поколіннями з подальшим складанням тез та 

створенням конспекту.  

 РМ №16 

40 РМ №17. Редагування текстів, у яких допущено  РМ №17 



помилки й неточності при перекладі, про благородні 

вчинки сучасників. 

41 РМ  №18. Контрольний докладний письмовий 

переказ тексту публіцистичного стилю (назва). 

 РМ  №18 

Контрольний 

письмовий 

переказ 

42 Прислівник. Ступені порівняння прислівників. 

Використання прислівників як засобу зв’язку речень у 

тексті, а також для увиразнення мовлення. Вживання 

прислівників-синонімів. Службові частини мови. 

Правильне вживання службових частин мови, зокрема 

синонімічних. 

Стилістичні засоби морфології і словотвору. 

  

43 РМ  №19. Розмова по телефону (ділова). 

Презентація (зокрема й електронна). 

 РМ  №19 

44 РМ №20.  Ділове мовлення. Електронний лист. СМС-

повідомлення. Аудіювання. Прослуховування 

відеозаписів з метою підготовки до дискусії на тему 

«Взаємини між юнаком і дівчиною. Традиції старі та 

модерні» із довільним виписуванням окремих думок та 

ключових слів. 

 РМ №20 

45 Контрольна робота №3 за темою «Морфологічні 

норми» (тестові завдання закритої та відкритої форм). 

Контрольне аудіювання тексту публіцистичного 

стилю на морально-етичну тему (стосунки між 

поколіннями тощо). 

 КР №3 

Контрольне 

аудіювання  

46 Тема №4. Синтаксичні норми. 
Аналіз контрольної роботи. Словосполучення. Речення. 

Складання текстів  публіцистичного й наукового 

стилів на тему різних стилів мовлення на  тему 

«Народні звичаї та традиції»  . Практичне засвоєння 

словосполучень, в яких трапляються помилки у формі 

залежного слова; використання у мовленні 

синонімічних словосполучень. 

  

47 РМ №21. Огляд преси (у тому числі тематичний). 

Доконаний і недоконаний види дієслова. Вживання 

дієслівних словосполучень, в яких трапляються 

помилки у формі залежного слова. 

 РМ №21 

48 Підмет і присудок як головні члени речення. 

Правильне вживання форм присудка при підметі, 

вираженому словосполученням. Синонімія форм 

присудка. 

  

49 Означення, додаток і обставина як другорядні члени 

речення. 

Обставини часу як засіб зв’язку речень в описових і 

розповідних текстах, їх синонімія. Стилістична роль 

означень і порівняльних зворотів у художньому 

мовленні. 

  

50 РМ № 22. Читання текстів художнього стилю із 

застосуванням  засвоєних стратегій читання. 

Створення тексту художнього стилю  (есе-розповідь) 

«Україно! Ти для мене – диво!» 

 РМ № 22 



51 Стилістичне значення порядку слів. Синонімія 

двоскладних і односкладних речень. Вживання 

неповних речень у діалозі. 

Створення діалогів «Де народився, там і згодився?» 

(життя в селі і в місті) із вживанням неповних речень. 

  

52 Вставні слова, словосполучення, речення. Синонімія 

вставних слів і речень.   Використання вставних слів як 

засобу зв’язку речень у тексті. 

Художній етюд «Моє місто вранці», «Моя вулиця 

навесні», «Моє село». 

  

53   Пряма і непряма мова. Діалог. Цитата. Заміна прямої 

мови непрямою.  

  

54 Випадки неможливості та недоцільності заміни прямої 

мови непрямою. Синонімія різних способів передачі 

прямої мови. 

  

55 Складне речення. Синонімія простих і складних 

речень, складних речень зі сполучниками і 

безсполучникових.  

Усний переклад  та переказ  друкованих текстів (із 

попереднім прочитанням) з використання у мовленні 

синонімічних речень. 

  

56 Паралельні синтаксичні конструкції з 

дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами 

та підрядними частинами речень. Особливості 

синтаксису розмовного мовлення. 

  

57 Правописні норми. Повторення в кінці року. 
 Аналіз контрольної роботи. Найскладніші випадки 

порушення орфографічних норм. 

  

58 РМ  №23. Редагування текстів різних стилів, типів і 

жанрів мовлення з використанням словників, 

довідників з правопису, синтаксису й пунктуації. 

 РМ  №23 

59 Основні правила постановки розділових знаків у 

простому реченні. 

  

60 Основні правила постановки розділових знаків у 

складному реченні, при прямій мові й діалозі. 

  

61-

62 
РМ № 24-25. Говоріння. Контрольний усний твір 
«Як стати щасливою людиною». 

 РМ № 24-25 

Усний 

контрольний 

твір 

63 Повторення й узагальнення вивченого протягом року.   

64 Повторення вивченого протягом року.   

65 Повторення вивченого протягом року.   

66 Повторення вивченого протягом року.   

67 Контрольний диктант за ІІ семестр.  Контрольний 

диктант 

68 Контрольна робота №4 за темою «Синтаксичні 

норми. Правописні норми. Повторення в кінці року» 

(тестові завдання закритої та відкритої форми). 

 КР №4 

69 Аналіз контрольного диктанту та контрольної роботи.   

70 Підсумковий урок за рік.   

 


