
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 3 клас 
 

Підручники: 
 «Літературне читання»  В. О. Науменко. Підручник для 3 класу. – К.: Генеза, 2014. 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/3-klass/1167-literaturne-chitannya-3-klas-

naumenko 

 

 Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya

_ukr-lit-3-4klass.pdf 

 

Семестрова контрольна робота №1 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Світ народних казок Їжак та заєць 

Лисиця та рак 

Чарівні казки. 

Про Оха-чудотвора (Скорочено) 

Сильний лев і маленьке мишеня (Болгарська казка) 

Як серед птахів виникла дружба (Бірманська казка)  

Синя Свита Навиворіт Пошита (Білоруська казка)  

Чарівний каптур (Японська казка) 

2 Світ літературних 

казок 

 

Якоб і Вільгельм Грімм Бременські музиканти (Скорочено)  

Ганс Крістіан Андерсен Ромашка (Скорочено) 

Захаріас Топеліус Казка про старого гнома (Скорочено) 

Олександр Пушкін Казка про рибака та рибку 

Петро Єршов Горбоконик (Уривки) 

Костянтин Ушинський Витівки старої зими  

Іван Франко Лисичка і Журавель 

Леся Українка Казка про Оха-чудодія 

Василь Сухомлинський Дід Осінник 

Оксана ІваненкоСиничка (Скорочено). 

3 Легенди. Байки. 

П’єси. 

Легенди  

Іван Липа Лада Прекрасна (Скорочено) 

Байки.  

Леонід Глібов Коник-стрибунець 

П’єси  

Леся Мовчун Горіхові принцеси(Уривок) 

 

 

Семестрова контрольна робота №2 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Світ поезії Поетична майстерня. Вірш. Графічна форма тексту. Рима, 

ритм, настрій у вірші автор твору, думки і почуття 

автора. Сюжет і композиція 

Поетична збірка.  

О.Пчілка, А.Малишко, Д.Білоус,  П.Осадчук, Д.Павличко, 

В.Коломієць, А.М’ястківський, М.Вінграновський. 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/3-klass/1167-literaturne-chitannya-3-klas-naumenko
https://4book.org/uchebniki-ukraina/3-klass/1167-literaturne-chitannya-3-klas-naumenko
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-3-4klass.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-3-4klass.pdf


2 Світ прози 

 

Олександр Копиленко Розбишака Чив(Скорочено) 

Юрій Старостенко Хто це такий?І трапиться ж таке 

Григір Тютюнник Бушля 

Всеволод Нестайко Просто Олесь друг (Скорочено) 

Микола Трублаїні Яшка і Машка, Омар, Шоколад боцмана 

Євген ГуцалоПрелюдія весни (Уривок) 

Юрій Збанацький Лелеки(Скорочено) 

Василь Чухліб Равлик 

Дмитро Чередниченко Хлопчик Івасик і дідусь Тарасик  

Олег Буцень Айстри 

 

3 Світ гумористичних 

творів 

Грицько Бойко.Отакий у мене ніс. 

Микола Носов Витівники  

Астрід Ліндгрен Малий і Карлсон, що живе на даху(Уривок) 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- опрацюйте завдання для підготовки; 

- написання конспекту; 

- підготовка презентацій; 

- вивчити напам’ять (у 2 семестрі) 

 один із віршів про вечір ( на вибір); 

 Л. Костенко  «Шипшина важко віддає плоди …»; 

 одну із щедрівок (на вибір); 

 Д. Павличко « Вітряк» 

 М. Вінгаровський «Грім». 

 



Зразок завдань для підготовки семестрового/річного оцінювання. 

 

Прочитай уважно текст. 

 

ЛЕЛЕЧЕНЬКИ 

Юрко, сидячи на товстій гілляці старої шовковиці, дивиться на широкі 

зелені луки, на сіру смугу асфальтової дороги, на сизі схили, за 

якимисховалосямістечко. Але ось йогопоглядзупиняється на їжакуватомугнізді, 

що на хліву.  
Веселіше в селі, коли є гніздо з довгоногимичорно-білими господарями. Це 

ж через них воно стало нібизнаменитим: хто б не їхав — у машинах, автобусах 

— усідивляться, чи є щегніздо, чи не покинули йогогорді птахи. 
Юрко щовесничекаєзустрічі з лелеками. Вінзнаєзвичкицихптахів, 

запам'ятав, що вони роблятьуранці, вобід, увечері. Хлопчик любить 

мовчкидивитися, як вони, широко розпростершикрила, плавно кружляють над 

луками або як годинами незрушно стоять у своємугнізді. Та найбільше в них 
турбот, коли з'являютьсялелеченята. 

А цієївесни Юрко з особливимнетерпіннямвиглядавлелек. 

Хотівїмрозповісти, щовосенийде до першогокласу.  
Невдовзібула перша весняна гроза. Юрко стурбовано запитав у бабусі: 

— А якщолелекипопадутьпід грозу? 

— Вони сховаютьсяпідякимось деревом. 

— А коли кругом буде степ? — не вгавав Юрко. 
— Тодісховаютьсявякійсьдолинці, в густійтраві.  

Юрко полегшенозітхнув і, вжезаспокоєний, міцно заснув. 

Уранці у вікно, вмите грозовою зливою, зазираєвеселесонце. Юрко 
бризками з дощовоїкалюжілякає курей і цуцика Пуфика, котрийдрімавсобібіля 

будки. 

І раптомпочувзнайомі звуки. Глянув на гніздо й завмер: у ньому — 

лелеченьки. 
 

(235 сл.)   За П. Швецем 
Виконай завдання. 

1. (1 б.)Цей твір за літературним жанром -   

А народна казка.   Б оповідання.   В  байка. 
 

2. (1 б.)Де було гніздо лелек? 

Ана стрісі старої хати    Бна хліву    Вна стовпі 
 

3. (1 б.)Коли у лелек найбільше турбот? 

 А  коли вони кружляють над луками 

 Б  коли у них з’являються лелеченята 

 В  коли йде гроза 
 

4. (1 б.)Про що турбувався Юрко під час першої весняної грози?  

 А  що гроза може знищити лелечине гніздо 

 Б  що буде з лелеками, якщо вони попадуть під грозу 

 В  що гроза завадить прильоту лелек 



 

5.(2 б.)Про що хотів розповісти Юрко лелекам? Випиши з тексту речення. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. (3 б.)Віднови послідовність подій у творі. Простав цифри в порожні 

клітинки. 

 

 

 

 

 

 

 

7. (3 б.)Про що розповіли б хлопчикулелеки, якби вміли говорити? Своє 

міркування запиши(4 – 5 речень). 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Юрко полегшено зітхнув. 

 

 Юрко дивиться на широкі зелені луки. 

 

Юрко щовесни чекає зустрічі з лелеками. 

 


