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ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

 
Готуючись до тематичного оцінювання, екстерн виконує наступні кроки: 

- опрацьовує літературні твори, розміщені у хрестоматії «Перлинка. Книга з літературного 

читання». Автор - Віра  Науменко; 

 https://portfel.info/load/4_klas/literaturne_chitannja/naumenko/322-1-0-3232 

- веде читацький щоденник (додатково надсилається),  

з метою – навчитися аналізувати прочитаний літературний твір: відповідати на запитання, 

які стосуються фактичного змісту твору: хто?, що?, які?, де?, коли?, як?; які і як 

відбувалися події?; хто персонажі?, що вони робили?, до якого жанру належить твір? 

тощо; 

- вивчає напам’ять вірші та уривки з прозових творів; 

- тренує виразне читання тексту; 

- вивчає нові жанри літературних творів, передбачені програмою.  

 

Джерела отримання інформації: 

 

1. Підручник. Літературне читання. Підручник для 4 класу. Автор - Віра 

Науменко – К.: Грамота. 2015. 

2. «Зошит з літературного читання». Автор - Віра Науменко 

3. «Перлинка. Книга з літературного читання». Хрестоматія для 4 класу. Автор 

- Віра  Науменко.  

4. «Хрестоматія сучасної  української дитячої літератури для читання в 3, 4 

класах». Видавництво Старого Лева.Львів-2016 

І семестр 
 

Семестрова контрольна робота №1  містить дві теми. 

Тема 1. Міфи. Від міфу до казки(с. 3 – 30) 

 

№ Розділ /тема Уміння, навички екстерна Джерела 

1 Знайомство з підручником і 

книгою з літературного читання 

"Перлинка". З чистої криниці 

народної творчості.  

Вступ до теми "Міфи".  

Єгипетські міфи. Бог сонця Ра. 

Ра та Апоп. 

Міфи Давньої Греції. Пандора. 

Слов'янські міфи. Створення 

людини. 

 Сергій Плачинда….. Білобог і 

Чорнобог. 

Від міфу до казки. Легенди. 

Тополя (народна легенда). 

Богдан Чалий. Дума про Кия та 

визначає жанр прочитаного 

твору: казка, легенда, вірш, 

оповідання, повість, повість-

казка, байка, п’єса; 

 пояснює свій вибір; 

розрізняє казку народну і 

літературну; 

 пояснює спільне та відмінне 

у цих творах;  

пояснює, хто герої твору, що 

і як про це сказано в тексті; 

С. 13-49 у "Перлинці" 

  
www.youtube.com/watch?v=5J8zctjJ4CQ 
  

https://portfel.info/load/4_klas/literaturne_chitannja/naumenko/322-1-0-3232
http://www.youtube.com/watch?v=5J8zctjJ4CQ
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його славний рід 

Притчі. Леонардо да Вінчі. 

Лебідь 

Казки (соціально-побутові). 

Українська народна казка. 

Золотий черевичок. 

 Киргизька народна казка. 

Злагода  

Урок позакласного читання. 

Давнина казкою красивою до нас 

долина. 

 Підсумок за темою. 

які події, пригоди трапилися, 

місце та час подій, як вони 

пов’язані між собою; 

 

 

 

Тема 2. Краса світу в художньому творі. Лірика. Пейзаж у прозових творах (с. 31-73) 

 

№ Розділ /тема Уміння, навички екстерна Джерела 

2 "Краса! На світі цім Краса…" 

(Микола Вороний). Краса, 

натхнення. Радість і таємниця. 

(Василь Сухомлинський) 

Лірика. Пейзажна лірика.  Тарас 

Шевченко "Встала й весна…", 

"Реве та стогне Дніпр 

широкий…" "За сонцем 

хмаронька пливе…". Чудовий 

Дніпро 

 (Микола Гоголь). 

 Іван Франко. Полудень. 

"Сипле, сипле, сипле сніг…" 

Василь Симоненко. "Сама ж 

господарка на колії доріг…".  

Леся Українка. "Вже сонечко в 

море сіда…". "Плине білий 

човник, хвилечка колише…" 

Марко Вовчок. Сосна (Леся 

Українка) 

Ліна Костенко. Здивовані квіти. 

Красива осінь, ось вона, осінь. 

"Осінній день, осінній день, 

осінній!.." 

Ліричні твори-роздуми. Дмитро 

Павличко. Плесо. Синиця. 

Яблуко. Зернина. Етюд про хліб 

(Іван Драч). Ходімо в поле, 

сину (Степан Жупанин) 

Урок позакласного читання.  

Поезія. Пейзажна лірика. Вірші-

роздуми 

називає з кола опрацьованих 

творів основні теми читання; 

твори різних жанрів; 

прізвища, імена 5-6 

найвідоміших українських 

письменників, та їхні твори, 

з якими ознайомились під 

час навчання;  

складає невеликі усні 

розповіді про життєвий 

шлях 2-3 письменників, 

події, які особливо 

запам’яталися;  

пояснює, як, з яких джерел 

можна одержати біографічні 

відомості про майстрів 

мистецтва слова; 

 називає основні теми та 

жанри їх творів; 

 

 

С. 53-71 у "Перлинці" 

 
www.youtube.com/watch?v=MBF6Dx4BT3U 

 

www.youtube.com/watch?v=DdxkDyd40fo 

 

www.youtube.com/watch?v=eFAXdDcX7yI 

 

www.youtube.com/watch?v=YUD4xvp9NTg 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MBF6Dx4BT3U
http://www.youtube.com/watch?v=DdxkDyd40fo
http://www.youtube.com/watch?v=eFAXdDcX7yI
http://www.youtube.com/watch?v=YUD4xvp9NTg
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Пейзаж у прозових творах. 

Пейзаж відповідає настрою 

персонажів твору (гарно на 

душі - гарно навколо). 

"Чимчикують наші 

хлопці…"(Іван Сенченко) 

Пейзаж змінюється і настрій 

персонажа змінюється.                        

Чомга і весна. (Василь Чухліб). 

 "Другого дня…"( Марко 

Вовчок) 

 "На небі сонце…" (Михайло 

Коцюбинський). 

 Пейзажем починається твір - 

визначається його настрій. 

Солов'їна сторожа (За Олесем 

Гончаром) 

Узагальнення і систематизація 

знань учнів.  
 

До співбесіди за І семестр потрібно знати: 

- Що таке літературні жанри (вміти пояснити своїми словами). 

- Розрізняти твори малих жанрів усної народної творчості (фольклору): прислів’я, 

приказки, скоромовки, загадки, лічилки тощо. Наводити з пам’яті приклади. 

- Що таке міф?  

- Які Єгипетські  міфи вивчали? 

- Які міфи Давньої Греції? 

- Які Слов’янські міфи? 

- Уміти розказати зміст обраного вчителем міфу близько до тексту. 

- Уміти формулювати запитання за змістом прочитаних творів. 

- Жанри: легенда, притча, казка, байка. Вміти пояснити своїми словами різницю між 

ними. 

- Які легенди прочитано? 

- Виконання завдань «Повтори і пригадай». 

- Вміти складати план за допомогою розповідних речень або малюнковий до 

прочитаних творів. 

- Ліричні твори. Вміти знайти ліричного героя, слова-ознаки, порівняння, слова з 

переносним значенням. 

потрібно вміти:  

- виразно читати учнем (ученицею) вивчених напам’ять творів; 

-  аналізувати прочитаний літературний твір (уміння  встановлювати смислові, 

причиново-наслідкові зв’язки за змістом прочитаного твору (визначити риси 

характеру персонажів, пояснити мотиви їхніх вчинків); 

- усвідомлене,  правильне читання тексту. 

Вивчити три твори напам’ять із запропонованих:  

- «Реве та стогне Дніпр широкий», Т.Г. Шевченко 

- Або прозовий твір «Чудовий Дніпро», переклад М. Рильського. 

- Опис українського степу, М. Гоголь. 

- Опис вечора, Марко Вовчок. 

- Один із віршів про осінь Ліни Костенко. 

- «Ходімо в поле, сину», Д Павличко.  
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ІІ СЕМЕСТР  

 

Семестрова контрольна робота № 2   містить наступні теми: 

Тема 1-2. Жанри прози. Гумористичні твори (с. 74-129) 

№ Розділ /тема 

Уміння, навички 

екстерна 
Джерела 

3 Борис Гринченко. Ксеня(уривок) 

Всеволод  Нестайко. Троє за 

паркан(скорочено)  

Михайло Слабошпицький. Славко і 

жако.(скорочено) 

Василь Чухліб. Гойдарики. Дикі 

каченята. 

Олесь Донченко. Лісничиха(уривки). 

Дівчинка над струмком. На лісовій 

галявині.(скорочено) 

Олександр Довженко. Зачарована 

Десна.(уривки) 

Олександр Дерманський. Чудове 

чудовисько.(уривок)Чемпіони з 

баранців. 

Грицько Бойко. Хвастунець. 

Відпочити ніколи. Викрутився. Де 

Іванко? 

Ірина Жиленко. Павучок – рудий 

бочок. 

Іван Світличний. Я їм про Хому ,а а 

вони про Ярему. Стонога(переклад 

І.Світличного вірша Яна Бжехви) 

Остап Вишня. Бекас. 

Григір Тютюнник. Біла мара. 

оповідання й повість; 

називає спільні й відмінні 

ознаки цих літературних 

жанрів; 

обґрунтовує свій вибір 

(на конкретному 

прикладі);  

визначає в оповіданні та 

повісті позитивні й 

негативні вчинки героїв 

(персонажів); моральний і 

етичний характер вчинків 

героїв  та висловлює 

оцінні судження  про них; 

обґрунтовує свої 

міркування; 

практично розрізняє 

історичні оповідання для 

дітей, пояснює, що в 

таких творах йдеться про 

події (людей), які 

відбувалися (жили) дуже 

давно; 

вирізняє за змістом подій, 

вчинків героїв 

гумористичні оповідання 

серед інших оповідань; 

знаходить авторські слова 

для характеристики героя, 

створення комічних 

ситуацій у гумористичних 

творах, пояснює вибір 

автора;  

використовує авторські 

слова-характеристики в 

www.youtube.com/watch?v=2H41msq_8nU 

 

www.youtube.com/watch?v=ut4NUjDX8kQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2H41msq_8nU
http://www.youtube.com/watch?v=ut4NUjDX8kQ
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розповіді про героя, при 

порівнянні вчинків 

персонажів; 

робить припущення 

щодо того, як автор 

формує ставлення читача 

до зображуваних подій і 

персонажів творів. 

 пояснює, що гумор 

допомагає доброзичливо 

вказати на певні 

особистісні якості, робить 

життя яскравим, 

оптимістичним, спонукає 

до добрих справ, а почуття 

гумору є позитивною 

властивістю  особистості 

 

Тема 3-4. У країні знань. У країні світової літератури (с. 130-170) 

№ Розділ /тема 

Уміння, навички 

екстерна 
Джерела 

4 Науково-художні оповідання. 

Анатолій Давидов. Свідки минулих 

епох(скорочено) 

Паола Утевська. Гості з далеких 

берегів(скорочено) 

Історичні оповідання. 

Антін Лотоцький. Ольга 

Перевізниківна (скорочено). 

Повість – казка. 

Віктор Близнець. Земля 

світлячків(уривки). 

Оповідання. 

Микола Носов. Мишкова 

каша(скорочено). 

Повість-казка. 

Льюїс Керролл. Аліса в Країні 

Чудес.(Частина 1.У кролячій норі). 

 

складає план оповідання, 

казки, статті (до 5 

пунктів); 

 використовує його для 

розповіді, різних видів 

переказу; 

розповідає про свої 

враження, почуття, які 

виникли під час 

читання/слухання твору; 

 

 називає події /персонажів 

твору, які вразили, 

засмутили, викликали 

сміх, спонукали до певних 

дій; 

 пояснює свої думки; 

 

визначає події,причини, 

час і місце подій у творі та 

як вони пов’язані між 

собою; 

 підтверджує думку 

www.youtube.com/watch?v=JqUV_oUElXs 

 

www.youtube.com/watch?v=0xVd7Ios4WM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JqUV_oUElXs
http://www.youtube.com/watch?v=0xVd7Ios4WM
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рядками тексту/ 

розповіддю фактів з 

тексту; 

наводить приклади 

фактів, які змінюють хід 

подій; 

 

встановлює і пояснює 

смислові зв’язки між 

епізодами (частинами 

тексту), подіями і 

явищами, подіями і 

вчинками героїв у творі; 

 

 

 

До співбесіди за ІІ семестр потрібно знати такі теми:  
 

- Що таке літературні жанри (вміти пояснити своїми словами). 

- Наводити приклади творів різних жанрів з пам’яті. 

- Що таке оповідання, повість, повість-казка, науково-художні оповідання?  

- Вміти переказувати зміст обраного вчителем твору близько до тексту. 

- Вміти формулювати запитання за змістом прочитаних творів. 

- Виконання завдань «Повтори і пригадай» (с. 113; 128; 152; 170). 

- Вміти складати план за допомогою розповідних речень або малюнковий до 

прочитаних творів.  

- О. Довженко «Зачарована Десна» . Чому повість має таку назву? Чому в назві 

Десна зачарована? Вміти пояснити, чому цей твір не просто повість, а кіноповість? 

Що в ньому особливого? 

- Опитування по творам з книги для літературного читання «Перлинка». 

 

Вивчити три твори із запропонованих напам’ять:  

- опис головної героїні з твору О. Донченка «Лісничиха»  (С. 95 – другий абзац або 

С. 96- абзац № 2 зі слів: «Дівчинка…»  і  абзац № 5 зі слів: «Руки в дівчинки…». 

- Один із жартівливих віршів Г. Бойка «Хвастунець» або «Відпочити ніколи», або 

«Викрутився». 

- С. 129,  Г. Черінь  « Мусим вчитись – я і ти!..» 

- С. 171,  А. Костецький «Канікули». 

 

ЩИРО БАЖАЄМО УСПІХІВ! 
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ДОДАТОК 1 

ЗРАЗОК ЗАВДАНЬ ДЛЯ СЕМЕСТРОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

 
 
 
 

 

 

 

Семестрова 

контрольна робота №1 

з літературного читання 

екстерна 4 класу 
 

______________________________ 

прізвище, ім'я 

ТЕМИ: Міфи. Від міфу до казки. Краса світу в 

художньому творі. Лірика. Пейзаж у прозових 

творах 

 
(Літеру з правильною відповіддю – записуй у квадратик). 

1. (2 б.)  Визнач жанр твору, який присвячений виникненню життя, богам, 

героям, надприродним явищам. 

А оповідання      Б байка      В казка    Г міф 

 

2. (2 б.) Познач, які вірші належать до пейзажної лірики. 

А вірші, які не мають рими 

          Б вірші, які присвячені опису картин природи 

          В вірші, у яких поет передає свої почуття і думки, викликані картинами 

природи 

          Г вірші, що звучать мелодійно 

 

3. (2 б.) Познач тему вірша Дмитра Павличка «Зернина». 

          А  хвала професії хлібороба  

        Б  цінність пшениці 

        В  хліб – це багатство 

          Г  із зернини починається хліб 

 

4. (2 б.)  Познач, у яких міфах ідеться про Білобога й Чорнобога. 

А Давньої Греції   Б слов’янських       В єгипетських     Г українських 

 

5. (2 б.) Визнач з опорою на українські легенди, чому тополя є символом 

України. 

         А біля українських міст і сіл, уздовж доріг ростуть тополі 

         Б колись тополя була дівчиною 

         В тополю оспівано в українських піснях 

         Г про тополю складають легенди 

 

6. (2 б.) Познач, кого з героїв легенд описано такими словами: «очі – терен, 

шовкова коса, а усмішка, мов лагідний ранок». 
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          А княжну Либідь  Б дідову дочку  В дівчину, яка стала тополею  Г Кия 

 

 

 

7. (6 б.) Пронумеруй у клітинках послідовність розташування рядків у 

вірші Лесі Українки «Вже сонечко в море сіда». 

          

                 немов оксамит, зеленіє 

 

                 у тихому морі темніє; 

                   

                  Вже сонечко в море сіда; 

 

                  прозора, глибока вода, 

 
 

8. (6 б.) Запиши, чим особливі ці жанри. Наведи приклади творів із 

позакласного читання, які ти прочитав. 

Легенда _-_________________________________________________________ 

_Н-д:  ____________________________________________________________ 
 

Притча - ________________________________________________________ 

Н-д:  ____________________________________________________________ 
 

Казка – ___________________________________________________________ 

Н-д:______________________________________________________________ 
 

Соціально-побутова казка -  ________________________________________ 

Н-д: ______________________________________________________________ 

 

ІІІ рівень 

9. (6 б.) Де поселилися Кий, Щек, Хорив? З’єднай стрілочками. 
 

Кий        *                * на горі між смерек, де волхви зупинялися віщі      

Щек       *                * на горі, де обрив      

Хорив    *                * на стрімкій горі, де дзвеніли тополі сріблясті 

 

10. (6 б.) З’єднай стрілочками жанр та назву твору з його основною 

думкою. 
Українська народна казка                                  Щасливо там  живеться, 

 «Золотий черевичок»            *                     * де мир і  злагода. 

 

Киргизька народна                                           Уславлення гідних   учинків                                       

казка «Злагода»                      *                      * протягом усього життя з його               

                                                            випробуваннями. 
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Притча «Лебідь», автор  

Леонардо да Вінчі                     *                      * Доля нагороджує за доброту,  

                                                                                         працьовитість, милосердя 

ІV рівень 

11. (12 б.) Поясни слова, які промовило щастя в киргизькій народній казці 

«Злагода»: «… Де злагода, там мушу бути і я». Запиши твір-роздум (5-7 

речень), в якому висловиш свій варіант тлумачення. 

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


