
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 3 клас 
 

Підручники: 
 О. Д. Карп’юк, М. Є. Ростоцька  - Підручник  англійської мови "English 3 " 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/3-klass/1508-anglijska-mova-3-klas-rostotska 

 Карп`юк О.Д. Робочий зошит з англійської мови. Для 3 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. Нова програма. До підручника Карпюк О.Д. видавництво астон, 

Лібра-Терра – 2014,80 стор. 

 

Інтернет ресурси: 
 http://easy-english.com.ua/anglijska-mova-dlya-3-klasu-pidruchnyk-gramatyka-

slovnyk/ 

 https://www.englishwsheets.com 

 http://www.edubuzzkids.com/worksheets/english 

 

 

Семестрова контрольна робота №1 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Я, моя сім’я і друзі.  

Людина. 

Помешкання 

(кухня) 

Уміти привітатися; прощатися, назвати себе, друга, подругу, 

батьків; називати когось, щось; запитувати, повідомляти про 

вік; запитувати, повідомляти про місце проживання  

 

Numbers 1-100 

This, that, these, those 

Plurals 

Prepositions: on, in, under, near, between, next to 

Can, can`t. 

Present Simple 

2 Школа. Відпочинок 

та дозвілля. 

Визначати час, проміжки часу; просити, повторити 

інформацію; висловлювати схвальну, несхвальну оцінку 

предметам, діям, ситуаціям тощо; висловлювати прохання. 

Уміти: називати співрозмовників, третіх осіб; запрошувати 

інформацію про співрозмовника, третю особу; описувати 

когось, щось; запитувати про відчуття, самопочуття та відпо-

відати на запитання; повідомляти про смаки, уподобання; 

виражати своє ставлення до когось, чогось; запрошувати на 

свято, у гості тощо; реагувати на чиєсь запрошення; робити 

пропозицію та реагувати на неї. 

 

Days of the week 

School subjects 

Time 

Must, can, may 

 

 

 

 

 

 

http://easy-english.com.ua/anglijska-mova-dlya-3-klasu-pidruchnyk-gramatyka-slovnyk/
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Семестрова контрольна робота №2 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Свята і традиції. 

Відпочинок та 

дозвілля(поїздка). 

Визначати час, проміжки часу; просити, повторити 

інформацію; висловлювати схвальну, несхвальну оцінку 

предметам, діям, ситуаціям тощо; висловлювати прохання. 

Уміти: називати співрозмовників, третіх осіб; запрошувати 

інформацію про співрозмовника, третю особу; описувати 

когось, щось; запитувати про відчуття, самопочуття та відпо-

відати на запитання; повідомляти про смаки, уподобання; 

виражати своє ставлення до когось, чогось; запрошувати на 

свято, у гості тощо; реагувати на чиєсь запрошення; робити 

пропозицію та реагувати на неї. 

 

Food (fruits and vegetables) 

Present Simple (usually, never, sometimes, always) 

Past Simple (was/were, regular and irregular verbs) 

 

2 Природа й 

навколишнє 

середовище (пори 

року) 

Seasons 

Weather 

Months 

Shall/will 

Jobs  

Holidays 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- опрацювання завдання для підготовки 

- виконання граматичних завдань 

- написання конспекту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Зразок завдань для підготовки річного оцінювання. 
 

1. Обери з поданих варіантів правильний преклад числівника 34: 

a)thirty-seven                            b)thirty-four 

c)thirty-five                               d)thirty-eight 

 

2.Знайди слово, що є назвою тижня: 

a)Windy                                    b)Nina 

c)Wednesday                            d)Wandy 

 

3. Здогадайся якого слова бракує в запитанні: ___she at school? 

a)I                                           b)there 

c)cook                                     d)is 

 

4. Вибери  речення в якому немає помилок: 

a)He doesn’t joke a lot!                    b)He joke a lot! 

c)He not joke a lot!                          c)Нe doesn’t a lot! 

 

5. На яке запитання ти дав би таку відповідь:     Yes, I have. 

a)Is it dark today?                         b)Do you have brothers? 

c)Where are you?                         d)Can you read books? 

 

6. Вибери правильний переклад речення:   This is my uncle 

a)Це моя тітка                           b)Подивись на це 

c)Це є дитина                            d)Це мій дядько 

 

7. Заповни пропуски артиклями, де це необхідно. 

I am … pupil. My … name is … Olena. I have … friend. Her … name is … Oksana. She is … my 

… classmate. We are at … school. This is our … classroom. Look! ... walls in ... classroom are ... 

green. 

 

8. Запиши слова в правильному порядку. 

1. do, eat, What, they?                        _________________________________ 

2. animals, you, What, have, got?      _________________________________ 

3. looks, a horse, Who, after?            _________________________________ 

4. cow, Where, this, sleep, does?       _________________________________ 

 

9.Напиши правильну відповідь. 
1. Tim's friend   ..........................    (go / goes) to school. 

2. Nina's uncle   ........................    (work / works) in a hospital. 

3. Mr Brown's sons  .......................    (like / likes) to play football. 

4. Mr Brown's son   ................................    (want / wants) to be an economist. 

5. My mother's friends ..........................    (don't / doesn't) go to the swimming  pool.  

 

10.Склади список справ, які ти плануєш зробити.  

Example: Monday   - to help about the house 

Wednesday - _____________________________________________________ 

Thursday - _______________________________________________________ 

Saturday - _______________________________________________________ 
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