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Лелеки (8 клас) 

Я пригадую, з яким особливим нетерпінням чекав, коли при-
летять лелеки до нашого села. І була якась особлива радість 
зустрічі з цими птахами: вони всідалися на старій клуні і, заки-
нувши голову до неба, розсипалися клекотом. Разом із ними 
приходила весна, земля прокидалася й виповнювалася знову 
безліччю істот: жаби кумкали, жайворонки вимірювали піснями 
височінь неба, бджоли стрімко проносилися над головою, а джмелі 
особливо довірливо щось проказували до розцвіченої синенької 
кропивки. Який багатий світ! 

Мені кортіло підійти ближче й погладити їх по чорно-білих 
перах, доторкнутися до червоного дзьоба, до лискучих шкіряних 
чобітків. Але це заборонено: ані торкатися, ані вилазити до гнізда, 
ані пускати по них із рогатки камінчики. Свята птиця, яка за кривди 
може помститися, кинувши на солом'яний дах жарину, діставши її 
з нічного неба. Лелеки повернулися з вирію, країни далекої, 
незнаної, яка невідомо де. Але дуже-дуже далеко, за краєм землі. * 

138 слів За П. Мовчаном 
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Вінок (8 клас) 

У багатьох народів вінок уважається оберегом. Він є символом 
жіночого начала, дівування й жіночої цнотливості. Вінок — знак 
життя, долі, досконалості й перемоги життя над смертю. 

Звичай плести вінки навесні поширений із давніх-давен у 
багатьох народів світу. Вінки вдягали дівчата, ними прикрашали на 
свята родючості худобу, їх клали на могили родичів. Вінок із 
безліччю квітів в уявленнях давніх греків мав Зефір — бог 
західного вітру. Цей вінок символізував життєдайну силу вітру. 

В Україні вважали, що вінок-оберіг захищає дівчину від не-
доброго ока, від нечистої сили. Іноді між квітами в нього вплітали 
часник, любисток і полин: від цього зела чимдуж утікала всяка 
нечисть. 

Весільний вінок — це оберіг особливий. Його плетуть дружки на 
дівич-вечорі, як правило, з калини й барвінку. Це останній у житті 
вінок для молодої, адже заміжня жінка носить на голові вже іншу 
ознаку свого соціального стану — очіпок, хустку або намітку. 

135 слів За Я. Музиченко 
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Хліб — усьому голова (9 клас) 

Хліб — це саме життя, його обожнюють і звеличують, навколо 
нього зосереджується все існування людини, йому підпоряд-
ковуються час і простір. Тому й культура наших пращурів була 
хліборобською. До хліба українці віддавна ставилися з особливим 
пошанівком: крихітка хліба від паляниці не може бути зметена зі 
столу під ноги разом із сміттям. 

Хліб — усьому голова. У цьому прислів'ї відображено великий 
досвід і важливе життєве правило, осмислення ролі хліба в бутті 
українців і ставлення до нього кожного з-поміж наших 
співвітчизників. 

Хліб відігравав величезну роль, по суті, у всіх обрядах українців, 
використовувався як ритуальна страва під час багатьох свят. 
Наприклад, під час обряду сватання батьки молодят обмінювалися 
хлібом, а під час запросин дарували випечені з пшеничного тіста 
шишки. А на весілля випікали коровай і благословляли ним 
подружжя. 

Так, хліб — це справедливість і добробут, праця й пісня. Однак 
найголовнішим є те, що хліб уособлює смерть і воскресіння, бо 
зернина вмирає, щоб воскреснути й подарувати людині десятки 
інших зернин. Людина ж, споживши хліб, вирощуватиме в душі 
добрі почуття, а в розумі — хвалебні думки. 

1 ббслів За П. Мовчаном 
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До батька по розум (9 клас) 

Повага до старших, до батьків уважалась у народі рисою, при-
таманною кожній порядній і вихованій людині. Навчаючи дітей 
поважати старших, їм розповідали різні повчальні історії, легенди й 
казки. Наведемо одну з найпоширеніших. 

Давно-предавно старих людей, які вже нічого робити не могли, 
спускали спеціальним пристроєм у провалля, щоб дарма хліба не 
їли. Проте один чоловік дуже любив свого батька й, не виконавши 
жорстокого закону, заховав його в хліві. Щодня він потайки від 

- односельчан носив батькові їжу. Минуло кілька років — і в селі 
стався недорід: нічим людям сіяти. Старий побачив, що син чомусь 
зажурений, розпитав про все й порадив зняти снопи зі стріхи, ще 
раз обмолотити їх і засіяти. Син так і зробив. У нього хліб зійшов 
найкраще, і найбільша нива була засіяна. Усі люди стали 
допитуватися чоловіка, як він до такого додумався. Той спочатку 
мовчав, а згодом розповів, що батько так навчив. 

9 

З того часу люди вже не спускали старих у провалля, а навпаки, 
стали шанувати їх до самої смерті, бо вони мудрі, життям биті, 
завжди розуму навчать. 

166 слів 3 народної творчості 
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Український рушник 10 клас 

Важливі події, народні свята й обряди немислимі без вишитих 
рушників, які, крім декоративного, мали образно-символічне 
значення. Мабуть, у всьому декоративному мистецтві 
немає іншого такого предмета, який би концентрував у собі 
стільки символічного змісту. Вишитий рушник — це один з 
елементів матеріальної та духовної культури, явище, характерне не 
тільки для українського народу, а й для білорусів, литовців, 
молдован. Весільні рушники — неодмінний атрибут обрядів. 

Селянина рушник супроводив протягом усього життя — і в 
радості, і в горі. Він символізував гостинність, на ньому підносили 
дорогим гостям хліб-сіль. Будуючи хату, рушниками підіймали 
сволока, потім їх дарували майстрам. На рушники приймали 
новонароджених, з ними проводжали людину в останню путь. 
Особливо важливу роль відігравали рушники у 
весільному ритуалі. Рушники дарували старо-

стам, перев'язували через плече, якщо на заручинах 
доходили згоди. На заручинах рушником зв'язували руки 

молодим — це було символом щасливого спільного життя. 
Рушники використовували під час проводів на службу як знак 
побажання щасливої дороги і найшвидшого повернення. 
Вишиваний рушник - найдорожчий подарунок матері 

в дорогу синові, це пам'ятка про дім, побажання щастя 
в новому житті. 

Вишивання — один з найдавніших видів декоративно-
прикладного мистецтва слов'ян. У своїх роботах народні майстри 
відтворили вічний потяг людини до краси, зв'язок з природою. 
Про це свідчать хоча б назви деяких швів: солов'їні очка, зерновий 
вивід, курячий брід, баранячі роги. 

(Т. В. Кара-Васильєва, 204 сл.) 



Українська вишиванка (Юклас) 

Історія народної вишивки на Україні сягає своїм 
корінням у глибину віків. Дані археологічних розкопок та 
свідчення мандрівників і літописців доводять, що вишивка як вид 
мистецтва на Україні існує з незапам'ятних часів. 
Вишивкою, за свідченням Геродота, був прикрашений 
одяг скіфів. На жаль, пам'ятки української вишивки збереглись 
лише за останні кілька століть. 

Вишиванням споконвіку займалисьжінки, які з покоління в 
покоління передавали найяскравіші зразки орнаменту, кольору, 

техніки. 
Вишивки, передаючи характерні ознаки місцевості, різнять-
ся між собою орнаментом, гамою кольорів. Кольорова гама 
вишивок широка: червоне поєднується з чорним, біле із 
багатоколірним малюнком. 

Вишивкою оздоблювали рушники, жіночий та чоловічий 
одяг. Особливої уваги надавали рушникам — старовинним 
оберегам дому, родини. У давнину рушник, вишитий 
відповідними візерунками - символами, був неодмінним 
атрибутом багатьох обрядів: з рушником приходили до породіллі 
вшанувати появу нової людини, зустрічали і проводжали дорогих 
гостей, справляли шлюбні обряди, проводжали в останню путь, 
прикрашали образ та накривали святий хліб на столі. Рушник є 
символом, який поєднує людину з її предками, не дає забути свого 
роду. Українська вишивка — це заповіт далеких і близьких 
предків, переданий нам у такій своєрідній мистецькій формі. А що 
ми передамо своїм дітям? Може так статися, що передавати буде 
нічого. 

Збережімо ті надбання української культури, які ще можна 
зберегти! 

(Із журналу, 195 слів) 



Оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь учнів 
Основною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності є кон-

трольний текстовий диктант. 
1. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографі-

чні правила і словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові зна-
ки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти робо-
ту. 

Обсяг диктанту по класах: 

Клас Кількість слів в 
тексті 

8-й 120-140 
9-й 140-160 
10-й 170-180 

П р и м і т к а . У визначенні кількості слів у диктанті враховують як самостійні, 
так і службові слова. 

2. 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 спеці-

альна робота; 
4) у передачі так званої авторської пунктуації. 
- повторювані помилки ( помилка у тому самому слові, яке повторюється в дик-

танті кілька разів), вважається однією помилкою однотипні (помилки на те само пра-
вило), 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 послі-

довності; 
7) в заміні українських букв російськими; 



п'ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до 
однієї помилки; 

- орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила виправля-
ються, але не враховуються. 

Нормативи оцінювання по класах: 

Бали Кількість поми-
лок 

1 15-16 і більше 
2 13-14 
3 11-12 
4 9-10 
5 7-8 
6 5-6 
7 4 
8 3 
9 1 + 1 (не груба) 
10 1 
11 1 (негруба) 
12 -


