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Тематична контрольна робота №1 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Мова і мовлення Пояснює значення мови в житті людей 

Розрізняє поняття державна (українська) і рідна мова; 

знати основні ознаки культури усного і писемного мовлення; 

володіє словами ввічливості, різними формами звертання до. 

тих, з ким спілкується; 

 

2 Текст 

 

визначає в тексті його основні складові – зачин, основну 

частину, кінцівку; 

відновлює деформований текст із переміщеними частинами; 

впізнає за характерними ознаками художні, наукові (правила, 

визначення), науково-популярні та ділові тексти;.. 

визначає тему (про що цей текст) та мету (чого він вчить, для 

чого створений) у текстах різних типів; добирає 

заголовок відповідно до теми тексту; 

 

3 Речення розрізняє на слух і на письмі розповідні, питальні та 

спонукальні речення; 

впізнає окличні речення на слух та на письмі за розділовим 

знаком у кінці; 

правильно інтонує речення, різні за метою висловлювання та 

вираженням почуттів; 

складає усно і записує речення, різні за метою висловлювання 

та вираженням почуттів; 

правильно вживає розділові знаки в кінці різних за метою 

висловлювання речень; 

виділяє звертання в усній формі інтонацією, а на письмі 

розділовими знаками – комами, знаком оклику; 

 

4 Значення слова виявляє в тексті слова із прямим та переносним значенням, 

багатозначні слова, найуживаніші омоніми практично, у 

процесі навчальної роботи, без уживання термінів; 

добирає синоніми й антоніми до загальновживаних слів; 

використовує їх в усному і писемному мовленні (навчальних 

творчих роботах); 
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пояснює і вживає у власному мовленні опрацьовані за 

підручниками фразеологізми, зокрема, прислів’я; 

пояснює значення слів, опрацьованих у попередній навчальній 

діяльності; 

користується прийомами тлумачення слів (добір синонімів, 

опора на морфемну будову тощо) та тлумачним 

словником; 

добирає слова для точного вираження думки в усному і 

писемному мовленні; 

виявляє у навчальних текстах, у мовленні товаришів, рідних, у 

власному мовленні хибні, примітивні слова; 

замінює їх літературними, нормативними 

 

 

Тематична контрольна робота №2 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Будова слова. змінює слова за питаннями; 

виділяє змінну частину, визначає основу; 

знаходить, визначає закінчення, суфікс та префікс у слові. 

2 Правопис префіксів 

роз-, без- , з- , с- 

утворює нові слова від заданої основи за допомогою 

префіксів; 

пояснює значення префіксів у словах з опорою на введення їх 

у словосполучення, речення; 

3 Чергування голосних 

[о], [е] з [і] у коренях 

слів.   

 

правильно вимовляє слова з ненаголошеними голосними 

звуками [е], [и]; 

знає, що таке «орфограма»; 

знаходить слова з орфограмами, перевіряє їх; 

 

4 Чергування 

приголосних [г], [к], 

[х] із [ж], [ч], [ш] і [з'], 

[ц'], [с']. 

 

знає правило вимовляння дзвінких приголосних звуків у кінці 

слова і складу перед глухим і дотримується його у 

мовленні; 

користується правилом перевірки написання слів із 

сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції  

 

 

Тематична контрольна робота №3 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Іменник  має уявлення про іменник як частину мовивпізнаєв тексті і 

самостійно добирає іменникиставить питаннядо 

іменників, що належать до різних родівбудує 

сполучення іменників з іншими словами, 

використовуючи для зв’язку закінчення і прийменники 

розрізнює іменники-назви істот і неістот, правильно ставить 

до них питання 

розрізнює власні і загальні іменники, добирає відповідні 

прикладивживаєв письмових текстах власні іменники з 

великою буквою 

розрізнює і пояснює в процесі навчальної роботи іменники в 

прямому і переносному значеннях 

визначає рід іменників, ставить питання і відносить іменник 

до одного з родів 



змінює іменники за числами; визначаєчисло іменників; 

знає назви відмінків і відмінкові питання; змінює іменники 

різних родів за відмінками з орієнтуванням на зразок, 

навчальну таблицю; 

добирає найуживаніші (1-3) синоніми та антонім до кожного 

із заданих іменників; 

вживає синоніми й антоніми в усних і письмових 

висловлюваннях 

2 Прикметник  має уявлення про прикметник як частину мовивпізнає 

прикметники в реченні і текстіпояснює роль 

прикметників у мові і мовленні 

будує сполучення прикметників з іменниками; встановлює 

між ними граматичний зв’язок за допомогою питань 

(нове пальто – пальто (яке?) нове у новому пальті – у 

пальті (якому?) новому); 

пояснює пряме і переносне значення прикметників у процесі 

виконання навчальних вправ 

добирає до поданих прикметників 1-3 синоніми та антонім 

змінює прикметники за родамивизначаєрід прикметників за 

закінченням, поставленим питанням за родом 

іменників, з якими вони зв’язані 

змінює прикметники за числами у сполученні з іменниками; 

вводить їх у речення. 

 

Тематична контрольна робота №4 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Дієслово  має уявлення про дієслово як частину мови 

впізнає дієслова в реченні, тексті, ставитьдо них питання; 

пояснює їх значення у мові і мовленнізв’язує з 

іменниками 

добирає до поданого дієслова 1-3 синоніми, антонімпояснюєв 

навчальній роботі дієслова, вжиті у переносному 

значенні 

розрізнює часові форми дієсловаставить питаннядо дієслів 

різних часових форм 

змінює дієслова за часами у формах доконаного і 

недоконаного виду (без уживання термінів) за 

допомогою питань: що робить? що зробить? що 

робив? що зробив? 
 

2 Повторення 

вивченого за рік 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- опрацювання завдання для підготовки; 

- написання конспекту. 



Зразок завдань для підготовки семестрового/річного оцінювання. 

 
1. Головними членами речення є: 

а) підмет і присудок 

б) присудокіззалежним словом 

в) підметіззалежним словом 

 

2. Уважно прочитай текст «Котик».  Визначйого тип. 
   Котик — домашнятварина. Шубка у ньогопухнаста, сіренька, шовкова. У 

мого улюбленцязубкигострі, вусадовгі, вушка довгі, а очіподібні до вогників. Лащиться 

котик, вигинається, хвостиком махає,оченятазаплющує, пісенькуспіває. 

а) Текст-міркування 

б) текст-опис 

в) текст-розповідь 

 

3. Познач слово, якевідповідаєсхемі: 

 
а) проліски 

б) розсада 

в) годинник 

 

4. Вибери рядок, у якомузаписанітількиіменники: 
а) зелений, зеленіти, зелень 

б) сніжна, сніг, сніжка 

в) вигадка, загадка, знахідка 

 

5. Добери антоніми до поданихдієслів. Запиши парами: 

Бігти –                   ;  зав’язати –              ;   радіти –                 . 

 

6. Добери до поданихіменниківспільнокореневі слова. Визначрідіменників. 
Праця –               ;   малюнок –               ; сад –                  . 

 

7. Зподанихслівсклади і запиши прислів’я. Підкреслиголовні члени речення. 

не, горобець, Слово – , не спіймаєш, вилетить – . 

 

8. За поданим початком напиши розповідь (4-5 речень). Визначрід і число 

підкресленихслів. 

Одного разу Іванка з Марійкоюзбирали смачні, соковиті, налиті яблука в своєму садочку. І 

раптом… 

 


