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Семестрова контрольна робота №1  

№ Тема/ підтема Правопис Джерела інформації  

1 Вступ. Повторення, узагальнення й 

поглиблення вивченого. 

Словосполучення й речення. Головні 

члени речення. Просте речення. Звертання, 

вставні слова, однорідні члени речення. 

Складне речення. Діалог. Пряма мова  

Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах і 

на межі значущих частин слова та основ.  

Розділові знаки в простому реченні. Розділові 

знаки в складному реченні і при прямій мові й 

діалозі.  

Правопис префіксів, суфіксів, голосні в коренях і 

на межі значущих частин слова та основ. 

 

Практикум з правопису і граматики 

української мови  / І.П. Ющук. 

Просте речення. Складне речення (189-198 с.)  

Звертання , вставні слова (233-238 ст)  
Пряма мова  (250-252ст) 

https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d19

6.pdf  
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Лексикологія  

Групи слів за їх походженням: власне 

українські й запозичені (іншомовного 

походження). Тлумачний словник 

української мови. Словник іншомовних 

слів. 

Лексична помилка  

 Написання слів, що увійшли в українську мову з 

інших мов (слова іншомовного походження): 

букви и, і; правопис знака м’якшення й 

апострофа; подвоєння букв у загальних і власних 

назвах іншомовного походження. 

 

 

 

 

Написання слів, що увійшли в українську 

мову з інших мов  

https://www.youtube.com/watch?v=UXShganPa

ak  

Активна і пасивна лексика української 

мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), 

неологізми. 

Застарілі слова,  неологізми.(82-83 ст.) 

https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d19

6.pdf 

https://portfel.info/load/6_klas/ukrajinska_mova/glazova/88-1-0-862
https://portfel.info/load/6_klas/ukrajinska_mova/ermolenko/88-1-0-846
https://portfel.info/load/6_klas/ukrajinska_mova/zabolotnij/88-1-0-854
https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d196.pdf
https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d196.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UXShganPaak
https://www.youtube.com/watch?v=UXShganPaak
https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d196.pdf
https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d196.pdf


Групи слів за вживанням: 

загальновживані й стилістично забарвлені 

слова, діалектні, професійні слова й терміни, 

просторічні слова, пароніми. Офіційно - 

ділова лексика. 

 

Фразеологізми Поняття про фразеологізм, 

його лексичне  значення, Джерела 

українських фразеологізмів. Прислів'я, 

приказки, крилаті вислови. Фразеологізми 

в ролі членів речення. Ознайомлення із 

фразеологічним словником. 

 

Фразеологізми(84-86ст.)  

https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d19

6.pdf 

 

Розвиток зв’язного мовлення  

 Складання тексту листівки (електронного листа), що містить привітання з Днем учителя (днем народження, сімейним святом) з 

використанням звертань, вставних слів (словосполучень) та однорідних членів речення. 

 Оголошення для розміщення на шкільному веб-сайті (на шкільній дошці оголошень) про очікувану подію 

 

 

 

 

№ Тема/ підтема Правопис Джерела інформації 

1 Словотвір. Орфографія. 

Змінювання і творення слів. Твірне слово 

– база для утворення іншого слова. 

Основні способи словотворення 

(префіксальний, суфіксальний, 

префіксально-суфіксальний, безафіксний 

(відкидання від твірного слова префіксів, 

суфіксів і закінчення), складання основ 

(або слів), абревіатури, перехід слів з 

однієї частини мови в іншу.) 

Словотвірний ланцюжок. 

Словотвірний розбір слова. 

 Написання складних слів разом і через дефіс, 

написання слів із пів-; правопис 

складноскорочених слів. 

Зміни приголосних при творенні слів: іменників 

із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ський, -

цький; буквосполученням -чн- (-шн-). 

Зміни приголосних при творенні відносних 

прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк, -зьк-, та 

іменників із суфіксами –ств(о)_, -зтво(о)-, -

цтв(о)-. 
Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. 

 

Велика літера і лапки у власних назвах  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oZhJIygBoo

s&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index

=15  

https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d196.pdf
https://ushchuk.files.wordpress.com/2013/09/d196.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oZhJIygBoos&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oZhJIygBoos&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oZhJIygBoos&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=oZhJIygBoos&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=15


Абревіатура 

Творення складноскорочених слів. 
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Морфологія. Орфографія 

Повторення вивченого про самостійні 

частини мови  

в попередніх класах. Загальна 

характеристика частин мови.  

Велика літера і лапки у власних назвах. Не з 

іменниками. 

Правопис складних іменників 

 

Літери е, и, і в суфіксах  –ечок, -ечк, -ичок, -ичк, 

-інн (я), -ення (-я), -н (я), -инн (я), -ив (о), -ев (о). 

 

Правопис складних іменників 

https://www.youtube.com/watch?v=d0wQL5PIe

SE&index=10&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE  

Загальна характеристика частин мови 

Іменник як частина мови: загальне 

значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

 

Іменники – назви істот і неістот 

(повторення). Іменники загальні й власні 

конкретні та абстрактні. Збірні іменники.  

Іменники – назви істот і неістот  

https://www.youtube.com/watch?v=qkpIu3EM_

H4&index=2&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE  

Рід іменників (повторення). Іменники 

спільного роду.  

Рід іменників   

https://www.youtube.com/watch?v=BzmG3_pz

YZI&index=11&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE  
 Число іменників (повторення). Іменники, 

що мають форми тільки однини або 

тільки множини.  

 

 

Розвиток зв’язного мовлення   

Письмовий вибірковий переказ художнього тексту, що містить опис приміщення.  

Визначення ролі іменників в описі приміщення.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d0wQL5PIeSE&index=10&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=d0wQL5PIeSE&index=10&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=d0wQL5PIeSE&index=10&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=qkpIu3EM_H4&index=2&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=qkpIu3EM_H4&index=2&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=qkpIu3EM_H4&index=2&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=BzmG3_pzYZI&index=11&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=BzmG3_pzYZI&index=11&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=BzmG3_pzYZI&index=11&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE


Семестрова контрольна робота №2  

 

№ Тема/ підтема Правопис Джерела інформації 

1 Відмінки іменників, їх значення. Написання й відмінювання чоловічих і жіночих 

прізвищ, імен по батькові,  

Букви -а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників 

чоловічого роду другої відміни. 

Особливості написання іменників у кличному 

відмінку.  

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих 

прізвищ, імен по батькові,  

Творення прикметників  
Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -

есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-. 
Літери е, о, и в прикметникових суфіксах –ев-(-

єв-), -ов-(-йов-, -ьов-), -ин-,-ін-, -ичн-.  

Написання не з прикметниками.  

Написання –н- і –нн- у прикметниках. 

Написання складних прикметників разом і через 

дефіс. 

Написання прізвищ прикметникової форми. 

 

Відмінювання іменників І відміни.  

https://www.youtube.com/watch?v=mG-

_WBsynoA&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE  

Відмінювання іменників. Поділ іменників 

на відміни й групи. 

Відмінювання іменників І відміни. 

Відмінювання іменників ІІ відміни. 

Особливості відмінювання іменників 

чоловічого роду в родовому відмінку. 

Відмінювання іменників ІІІ – IV відмін. 

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних 

іменників. Відмінювання іменників, що 

мають форму лише множини.  

Особливості творення іменників 

Прикметник  

Загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль.  

Групи прикметників за значенням: якісні, 

відносні, присвійні. Перехід прикметників з 

однієї      групи в іншу. 

Ступені порівняння якісних прикметників, 

їх творення. Відмінювання прикметників. 

Повні й короткі форми прикметники. 

Прикметники твердої й м’якої груп.  

Творення прикметників. Перехід 

прикметників в іменники.  

 

Групи прикметників за значенням: якісні, 

відносні, присвійні 

https://www.youtube.com/watch?v=sRTUvs

B0kSs&index=16&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE  

2 Ступені порівняння якісних 

прикметників  

https://www.youtube.com/watch?v=MqAn

moKQxxw&index=14&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE  

 

Написання складних прикметників разом 

і через дефіс. 

https://www.youtube.com/watch?v=NIXLlRr

-Hw8&index=12&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE  

 

 

Розвиток зв’язного мовлення   

https://www.youtube.com/watch?v=mG-_WBsynoA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=mG-_WBsynoA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=mG-_WBsynoA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=sRTUvsB0kSs&index=16&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=sRTUvsB0kSs&index=16&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=sRTUvsB0kSs&index=16&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=MqAnmoKQxxw&index=14&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=MqAnmoKQxxw&index=14&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=MqAnmoKQxxw&index=14&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=NIXLlRr-Hw8&index=12&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=NIXLlRr-Hw8&index=12&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE
https://www.youtube.com/watch?v=NIXLlRr-Hw8&index=12&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE


Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі особистих вражень або за картиною на матеріалі відомих полотен українських 

пейзажистів А. Куїнджі, С. Васильківського, І. Айвазовського та ін. 

 

 

 

№ Тема/ підтема Правопис Джерела інформації 

  1 Числівник.  

Загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

 Ь  на кінці числівників і перед закінченням у 

непрямих відмінках. Роздільне написання 

складених числівників. 

Написання разом порядкових числівників із -

тисячний. Узгодження числівників з іменниками. 

Правильне вживання числівників на позначення 

дат і часу. 

Числівник.  

https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKV

mWCc&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&ind

ex=13  

Узгодження числівників з іменниками  

https://www.youtube.com/watch?v=1HnwPH

C651E&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&in

dex=5  

Відмінювання  числівників.  

https://www.youtube.com/watch?v=KREWK

6wBZsU&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&in

dex=8  

Відмінювання  числівників.  

https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2Fu

nwXA&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&in

dex=6  

Відмінювання  числівників.  

https://www.youtube.com/watch?v=bp0cF8M

1gbY&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&in

dex=9  

Числівники кількісні (на означення цілих 

чисел, дробові, збірні) і порядкові. 

Числівники прості, складні й складені. 

Відмінювання  числівників.  

Творення числівників. 

2 Займенник: загальне значення, 

морфологічні ознаки, синтаксична роль. 

Приставна н у формах особових і вказівних 

займенників. 

Займенник 

https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TW

https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=1HnwPHC651E&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1HnwPHC651E&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1HnwPHC651E&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1HnwPHC651E&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=KREWK6wBZsU&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KREWK6wBZsU&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KREWK6wBZsU&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KREWK6wBZsU&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bp0cF8M1gbY&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=bp0cF8M1gbY&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=bp0cF8M1gbY&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=bp0cF8M1gbY&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=4


Розряди займенників за значенням: 

особові, зворотний, присвійні, вказівні; 

питальні й відносні; заперечні; означальні й 

неозначені(ознайомлення).  

Написання разом і через дефіс неозначених 

займенників. 

Правопис заперечних займенників. 

Написання займенників із прийменниками 

окремо. 

 

D-lg&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&in

dex=4  

 

Особові займенники  

https://www.youtube.com/watch?v=L_E6vQ0

hoiY&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&in

dex=3  

Відмінювання займенників усіх розрядів.  

 

Розвиток зв’язного мовлення  

Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі.  

Есе світоглядного змісту (орієнтовні теми: «Кого можна назвати патріотом рідної землі», «У чому полягає життєвий успіх») 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=L_E6vQ0hoiY&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L_E6vQ0hoiY&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L_E6vQ0hoiY&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=L_E6vQ0hoiY&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=3


  


