
 
УКРАЇНСЬКА МОВА 

5 -11 класи 
Збірник тестів для контрольних робіт  

 
Збірник складається з тестів для контрольних робіт  із мовних тем у 5 – 11 класах, що 

охоплюють курс української мови згідно з програмами, затвердженими наказами Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України №  664 від 06 червня 2012 р. для учнів 5 - 9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів та № 1021 від 28 жовтня 2010 р.  для профільного навчання 

учнів 10 -11 класів рівня стандарту. 

Запропоновані тести та орієнтовні критерії оцінювання допоможуть об’єктивізувати 

процес оцінювання, надійно і достовірно проаналізувати підготовку учнів, оцінити якість їх знань, 

рівень сформованих компетентностей і компетенцій. Різнорівневі тестові завдання, з яких укладено 

варіанти тестів, допомагають охопити широке коло дій, прийомів діяльності, виявити різні рівні 

засвоєння навчального  матеріалу, виявити прогалини у підготовці учнів і спроектувати заходи з 

метою  їх усунення.  

Тести доцільно застосовувати на етапі завершення роботи над мовною темою, зокрема для 

проведення контрольної роботи. 

Збірник розрахований на вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних 

факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

 

 

 
  Авторський  творчий колектив у складі: 

  Миколенко Т.О., учителя української мови і літератури Черкаської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів  №20 Черкаської міської ради, керівника групи; Семенової Н. В., учителя української 

мови та літератури Черкаського навчально-виховного об’єднання «Дошкільний навчальний заклад – 

спеціальна  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37» Черкаської міської ради, керівника групи; 

Білоус В.М., учителя української мови та літератури Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 22 Черкаської міської ради; Дзеціни Н.П., учителя української мови та літератури 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Черкаської міської ради; Заїки О.В., учителя 

української мови та літератури Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 Черкаської 

міської ради; Коваль Н.С., учителя української мови та літератури Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської ради; Нестеренко Н.В., заступника директора з 

виховної роботи Українського гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка; Руденко Л.В., учителя української мови та літератури Черкаської гімназії № 31 Черкаської 

міської ради, за загальною редакцією Бондаренко О.А., завідувача лабораторії-центру зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради; Чмигової О.О., методиста 

Черкаського міського методичного кабінету установ освіти 

 

 

Рецензенти: 

Лісова Н.І., проректор із питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради;  

Роєнко О.П., учитель української мови і літератури Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів  №18 Черкаської міської ради 

 

 

 


