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ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

УКРАЇНСЬКА МОВА 4 клас 

Підручники: 

 Захарійчук М.Д., Мовчун А. І. «Українська мова» Підручник для 4 класу - К. Грамота, 2015. 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/4-klass/1936-ukrajinska-mova-4-klas-zakharijchuk-2015 

 Зошит з розвитку писемного мовлення. Автори: М. Д. Захарійчук. К.: Ґенеза,  2015 -  (І семестр 

вивчається до сторінки 26). 

 Зошит з української мови для самостійного закріплення знань учнів (тренувальні вправи 

«Частини мови»), упорядник Захлібна С.В.  МУШ                                            

1. Короткий тлумачний словник української мови: близько 6750 слів/ Під ред. Д.Г. Гринчишина. 

- 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Рад. шк., 1988. 

  Короткий тлумачний словник. К.: Радянська школа, 1978. 

 Словник української мови. Т.1-11. К.: Наукова думка, 1970. 

 Словник української мови в малюнках. К.: Освіта, 1995. 

 Тематичний  словник школяра. К.: Форум, 2001. 

Рекомендовані сайти: 
1)http://school.xvatit.com/index  

2)  http://osvita 

3) https://edera.gitbooks.io/glossary/ 

4) https://www.ed-era.com/mon.html 

 

І СЕМЕСТР 

Тематична контрольна робота № 1 

 

№ Розділ/тема Уміння, навички екстерна Джерела 

1. 

 

 

 

Мова і мовлення. 

Розвиток мови. 

Застарілі й нові 

слова. 

Ознаки культури 

мовлення. 

 

 

 

пояснює значення мови в житті 

народу; 

 

 упізнає старі й нові слова в наукових 

і художніх текстах; 

 

знає основні ознаки культури усного 

і писемного мовлення;  

володіє лексичними засобами її 

вираження з огляду на ситуацію та 

учасників спілкування 

- https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-
s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF  

- https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRnO

1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2  

 

2. Усне мовлення 

1.Говоріння 

(протягом року) 

 

 

регулює дихання, силу голосу, темп 

мовлення залежно від ситуації 

мовлення і спілкування 

бере участь у створенні діалогу на 

задану тему, за ілюстрацією (з 5–6 

реплік для двох учасників без 

урахування етикетних реплік початку 

і завершення діалогу) – одним із 

- https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-

s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF  

- https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRnO

1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2  
 

- https://naurok.com.ua/dialog-2-klas-riznorivnevi-zavdannya-

6429.html 
 

 

 
- https://studopedia.org/12-84247.html  

- http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_64.htm  

https://4book.org/uchebniki-ukraina/4-klass/1936-ukrajinska-mova-4-klas-zakharijchuk-2015
http://school.xvatit.com/index
http://osvita/
https://edera.gitbooks.io/glossary/
https://www.ed-era.com/mon.html
https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF
https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF
https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF
https://www.youtube.com/watch?v=8HO0CR_nw-s&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF
https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=QSGb5_5TT04&list=PLRnO1cIK_T0TyOBrSGgToKiECbTB7dydF&index=2
https://naurok.com.ua/dialog-2-klas-riznorivnevi-zavdannya-6429.html
https://naurok.com.ua/dialog-2-klas-riznorivnevi-zavdannya-6429.html
https://studopedia.org/12-84247.html
http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_64.htm
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учасників діалогу може бути вчитель 

дотримується правил етикету, 

культури спілкування 

усно переказує текст (детально або 

вибірково), що належить до 

художнього або науково-

популярного стилю 

висловлює власну думку з приводу 

почутого 

доповнює почуте власними 

спостереженнями 

будує самостійне зв’язне 

висловлювання (усний твір), есе – за 

спостереженнями в навколишньому; 

ілюстрацією, поданим зачином або 

кінцівкою, за опорними словами, за 

поданим або коллективно складеним 

планом (есе—під керівництвом 

учителя);  

виражає своє ставлення до 

висловлюваного 

дає загальну оцінку почутому діалогу 

або розповіді, опису чи міркуванню 

пропонує, як можна його 

вдосконалити або доповнити 

 

 
- http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/osnovni-pravila-spilkuvannya-2.html  

https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM 

 2. Писемне 

мовлення 

Складання текстів 

за поданим 

початком, 

основною 

частиною або 

кінцівкою. 

складає і записує 5-6 зв’язаних між 

собою речень за змістом, 

ілюстрацією, навчальною ситуацією, 

запропонованою вчителем 3-4 

запитання на задану тему, відповіді 

на поставлені запитання;  

відновлює деформований з 

навчальною метою текст, 

удосконалює його за настановами 

вчителя 

пише переказ розповідного тексту з 

елементами опису або міркування  за 

колективно або самостійно 

складеним планом з опорою на 

допоміжні матеріали (подані зачин 

або кінцівку, ключові 

словосполучення та ін.) з 

дотриманням тричастинної 

структури висловлювання, 

використанням виражальних засобів 

мови 

складає самостійне письмове 

висловлювання   на добре знайомі 

теми: за прочитаним твором, 

епізодом з переглянутого фільму, 

ситуацією з життя класу, родини і т. 

ін.  

- https://www.youtube.com/watch?v=Qf9Ez8MqQaM 
https://www.youtube.com/watch?v=jdosvVex4Ck 

http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/osnovni-pravila-spilkuvannya-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM
https://www.youtube.com/watch?v=Qf9Ez8MqQaM
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використовує різні засоби мови; 

записує свою думку про предмет 

висловлювання; 

складає записку з поясненням 

певного факту, привітання, 

запрошення 

бере участь в обговоренні письмових 

робіт;  

відзначає позитивні сторони,  

 висловлює поради щодо можливого 

удосконалення тексту, спираючись 

на пам’ятку, підготовлену вчителем 

удосконалює письмовий текст. 

3. Текст 

Основна думка і 

заголовок 

тексту. 

Типи текстів. 

Засоби зв’язку 

речень у тексті. 

План. 

 

 

знаходить у тексті зачин, основну 

частину, кінцівку (завершення); 

самостійно формулює тему і мету 

(основну думку) тексту 

добирає заголовок, який відповідає 

темі або основній думці тексту 

виявляє в тексті слова, які містять 

важливі відомості тексту 

зв’язує два речення за допомогою 

особових займенників (він, цей, 

такий у різних родах і числах), слів 

тоді, спочатку, потім, по-перше, по-

друге, нарешті тощо 

ділить текст на частини за поданим 

планом і самостійно в процесі 

освітнього процесу 

записує кожну частину тексту з 

абзацу 
складає самостійне письмове 

висловлювання   на добре знайомі 

екстерну теми: за прочитаним твором, 

епізодом з переглянутого фільму, 

ситуацією з життя та ін. 

використовує виражальні засоби мови; 

записує свою думку про предмет 

висловлювання; 

аналізує в навчальній роботі тексти-

міркування 

виявляє в текстах-міркуваннях 

твердження, доказ та висновок 

будує під час освітнього процесу 

тексти-міркування 

бере участь у їх удосконаленні 

аналізує в навчальній роботі тексти-

описи 

виявляє слова, які характеризують 

істотні ознаки описуваних предметів, 

явищ  

бере участь у порівнянні однотемних 

www.youtube.com/watch?v=d0Ar5tuGV10 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d0Ar5tuGV10
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текстів-описів художнього і науково-

популярного стилів 

робить спробу написати замітку до 

газети 

пише лист, адресований близькій 

людині, ровеснику тощо 

4. Речення 

Типи речень за 

метою 

висловлювання 

та інтонаціею. 

Головні і 

другорядні 

члени речення. 

Зв’язок слів у 

реченні. 

Однорідні члени 

речення. 

Складання 

речень за 

поданою 

схемою. 

Дає визначення речень за метою 

висловлювання  

розрізнює на слух і на письмі 

розповідні, питальні і спонукальні 

речення  

розрізнює серед них окличні й 

неокличні 

знаходить головні і другорядні члени 

речення у найпростіших випадках 

встановлює логіко-граматичні 

зв’язки між членами речення за 

допомогою питань 

поширює речення словами і 

словосполученнями 

складає речення за поданими 

графічними схемами 

відновлює зміст деформованих 

речень 

виявляє в реченні однорідні члени 

(головні й другорядні) 

виконує навчальні вправи з 

реченнями з однорідними членами 

вживає кому при однорідних членах 

речення в навчальних вправляннях 

поєднує однорідні члени речення 

сполучниками і, та, а, але (без 

повторення) 

складає речення з однорідними 

членами, 

 поширює їх залежними словами 

(добирає прикметники, що 

характеризують однорідні слова-

іменники тощо)  

правильно інтонує речення з 

перелічуванням та протиставленням 

будує речення з однорідними 

членами за зразком, за поданими 

схемами 

 

www.youtube.com/watch?v=-UTjtLhdo2Q 

 

 

Тематична контрольна робота № 2 

 

№ Розділ/тема Уміння, навички Джерела  

http://www.youtube.com/watch?v=-UTjtLhdo2Q
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екстерна 

4 Слово. Значення слова. 

Будова слова. 

Спільнокореневі слова. 

Форма слова.   

 

Знає значущі частини 

слова: закінчення, 

частини основи – корінь, 

суфікс, префікс 

розбирає самостійно 

слова прості за будовою 

(окрім дієслів); 

розрізнює спільно-

кореневі слова та форми 

того самого слова 

ділить на групи слова, 

що відповідають на 

питання різних частин 

мови (серед них 

числівники, прислівники 

– без уживання 

термінів). 

www.youtube.com/watch?v=hNulf1WdlQs 

 

 Частини мови. 

Іменник 

Іменник як частина мови. 

Синоніми, антоніми, 

багатозначні слова. 

Змінювання за родами, 

числами та відмінками. 

Початкова форма іменників. 

 Відмінювання іменників у 

множині. 

Особливості відмінкових 

закінчень. 

 

Відносить до іменників 

слова з абстрактним 

значенням, які відпові-

дають на питання що? 
добирає до поданного 

іменника 2-3 синоніми, 

антоніми 

 розкриває значення (2-

3) багатозначного 

іменника; вводить його 

в словосполучення, 

речення (у процесі 

виконання навчальних 

вправ) 

визначає рід і число 

іменників 

змінює іменники за 

числами і відмінками 

визначає початкову 

форму іменника 

(називний відмінок 

однини), відмінок 

іменника в реченні у 

формі колективної 

навчальної роботи під 

керівництвом учителя; 

змінює в процесі 

словозміни іменників 

приголосні [г], [к], [х] 

перед –і на м’які [з´], 

[ц´], [с´]голосний [і] на 

[о], [е] 

відображає ці звукові 

www.youtube.com/watch?v=3nhKt22TTmI 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hNulf1WdlQs
http://www.youtube.com/watch?v=3nhKt22TTmI
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явища на письмі (нога –

нозі, яблуко – в яблуці, 

рух – у русі) (піч – пéчі, 

ніч – нóчі, ночéй, стіл – 

стола) 
вживає у процесі 

виконання навчальних 

вправ: у родовому 

відмінку іменників 

жіночого роду на –а 

закінчення -и, -і (стіни, 

пісні, межі, кручі, 

груші) в орудному 

відмінку однини в 

іменниках чоловічого та 

жіночого роду з 

основою на м’який 

приголосний та [ж, ч, 

ш]; закінчення-ею 

(землею, межею, 

кручею, тишею)-ем 
(конем, ножем, мечем, 

споришем) 
закінчення -єю в 

іменниках жіночого 

роду на -ія (лінія – 

лінією) 

закінчення-єм в 

іменниках чоловічого 

роду на [й] (гай – гаєм) 
перевіряє за словником 

закінчення в родовому й 

орудному відмінках 

іменників на -ар, -яр 

(вівчарем, слюсарем, 

школярем, але маляром, 

столяром) 

використовує у 

мовленні паралельні 

форми іменників 

чоловічого роду – назв 

істот у давальному і 

місцевому відмінках 

однини (братові і 

брату, батькові і 

батьку, Василеві і 

Василю). 

Вживає подвоєні букви 

на позначення м’яких 

приголосних перед 

закінченням –ю з 

основою на приголосний 
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(тінню, молоддю);  

не вживає подвоєння в 

іменниках зі збігом 

приголосних в основі 

(радістю, щирістю) у 

процесі виконання 

навчальних вправ; 

Користується 

навчальною таблицею 

відмінювання іменників 

у множині під час 

виконання вправ на 

практичне засвоєння 

відмінкових закінчень 

іменників;  

правильно вживає 

прийменники з 

іменниками в окремих 

відмінках 

уживає літературні 

форми закінчень-ах (-ях) 

іменників у місцевому 

відмінку множини (по 

вікнах, по деревах, по 

дорогах, на полях). 

 Прикметник 

Прикметник як частина мови. 

Змінювання прикметників у 

сполученні з іменниками за 

родами й числами, 

відмінювання. 

Відмінкові закінчення. 

 

відносить до 

прикметників слова, що 

означають різні ознаки 

предметів 

добирає до поданого 

прикметника 2-3 

синоніми, антоніми 

пояснює і вживає у 

мовленні прикметники у 

прямому і переносному 

значеннях у художніх і 

науково-популярних 

текстах 

змінює прикметники за 

числами і в однині за 

родами 

визначає рід і число 

прикметника за родом 

зв’язаного з ним 

іменника та за 

характерним закін-

ченням 

користується таблицею 

відмінювання прикме-

тників, поданою в 

підручнику, під час 

виконання навчальних 

www.youtube.com/watch?v=YkwzA39mfHE 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YkwzA39mfHE
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вправ на практичне 

засвоєння відмінкових 

закінчень прикметників 

зіставляє і розрізнює 

відмінкові закінчення 

прикметників з орієн-

тацією на твердий і 

м’який приголосний 

основи 

визначає відмінки 

прикметників за 

відмінками іменників 

(на основі встановлення 

зв’язку слів у реченні) 

дотримується правил 

вимови і написання 

прикметників на -ський, 

 -цький, -зький 
вживає букву ь для 

позначення м’якості 

кінцевого приголосного 

основи у відмінкових 

формах прикметників 

(синьої, давнього, 

братньою, літньому, у 

могутньому) 
дотримується м’якої і 

пом’якшеної вимови 

кінцевих приголосних 

основи прикметників у 

називному відмінку 

множини (хороші, 

далекі) 

 

ІІ СЕМЕСТР 

Тематична контрольна робота № 3 

№ Розділ/тема Уміння, навички екстерна Джерела  

1. 

 

 

 

 

 

 

Числівник 

Числівник як 

частина мови. 

Відмінкові 

закінчення 

окремих 

числівників. 

 

 

Впізнає серед слів числівники, ставить 

до них питання скільки? котрúй? котрá? 

котрé? котрі ? 

правильно вимовляє і пише числівники, 

передбачені програмою для 1-4 класів, 

форми родового відмінка числівників 50-

80 (п’ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, 

вісімдесяти) та на позначення дат ( 

восьме лютого); 

ставить питання до кількісних і 

порядкóвих (без уживання термінів) 

числівників; 

уживає правильні форми (за зразком у 

підручнику, поданим учителем) на 

www.youtube.com/watch?v=3mtc-

0HoHAQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3mtc-0HoHAQ
http://www.youtube.com/watch?v=3mtc-0HoHAQ
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означення часу протягом доби 

будує словосполучення з числівниками 

за зразком, користуючись таблицею; 

2.  Займенник 

Займенник як 

частина мови. 

Особові 

займенники,їх 

відмінювання. 

Уживання 

займенників із 

прийменниками. 

Словникові 

слова. 

упізнає серед слів займенники, які 

вказують на предмети, їх ознаки, 

кількість, але не називають їх 

ставить питання до займенників 

упізнає на слух і в текстах особові 

займенники 

пояснює їх лексичне значення, роль у 

реченні 

відмінює особові займенники за зразком 

користується навчальною таблицею для 

визначення відмінків займенників у 

реченні 

дотримується правила вживання 

займенників із прийменниками 

будує словосполучення і речення з 

особовими займенниками 

використовує займенники для зв’язку 

речень у тексті, з метою уникнення 

лексичних повторів. 

www.youtube.com/watch?v=MIVwI4rzD9g 

 

 

 

Тематична контрольна робота № 4 

 

№ Розділ/тема Уміння, навички екстерна Джерела  

3. Дієслово 

Дієслово як частина 

мови. 

Дієслова-синоніми, 

антоніми.Багатозначні 

дієслова.Неозначена 

форма дієслова. 

Змінювання за часами 

й числами. 

Дієслова на –ся. 

відносить до дієслів слова, що 

означають різні дії 

пояснює лексичні значення дієслів 

добирає дієслова до груп з різними 

лексичними значеннями (руху, 

праці, спілкування, сприймання, 

явищ природи тощо) 

добирає до поданого дієслова 2-3 

синоніми, антоніми 

пояснює пряме і переносне 

значення дієслів, 2-3 значення 

багатозначного дієслова, вводячи їх 

у словосполучення, речення, зв’язні 

висловлювання 

впізнає на слух та в письмових 

текстах неозначену форму дієслова 

добирає неозначену форму до 

дієслів, поданих в інших формах 

використовує неозначену форму у 

побудові навчальних текстів-

інструкцій, порад;  

визначає час дієслова у реченнях, 

www.youtube.com/watch?v=WXyXjiV6CfU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MIVwI4rzD9g
http://www.youtube.com/watch?v=WXyXjiV6CfU
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тексті 

змінює дієслова за часами і 

числами,  

вживає ці дієслівні форми у своєму 

мовленні;  

дотримується літературної вимови 

і правопису дієслів на -ся 

 утворює і пояснює (за зразком) 

значення дієслів на -ся 

 вживає їх у побудові речень, у 

зв’язному мовленні 

4. Прислівник 

Прислівник як 

частина мови. 

Зв’язок прислівників 

із дієсловами. 

Прислівники, близькі 

й протилежні за 

значенням. 

Поширення речень 

прислівниками. 

Побудова речень з 

однорідними 

членами, вираженими 

прислівниками. 

Розрізнює серед поданих слів 

прислівники; 

 знає їх основну граматичну ознаку 

– незмінюваність 

ставить до них питання 

зв’язує їх із дієсловами в 

словосполучення,  

вводить у речення 

 поширює речення найужива-

нішими прислівниками 

добирає до поданого прислівника 

синоніми й антоніми 

будує речення з однорідними 

членами, вираженими прислів-

никами 

пояснює значення прислівників у 

тексті 

www.youtube.com/watch?v=AFtdwM4s3is 

 

5. Повторення 

вивченого у 

початкових класах 

 

знає напам’ять українську абетку 

(алфавіт) 

називає буквине позначення 

голосних і приголосних звуків, 

парних дзвінких і глухих 

приголосних 

розташовує 10-12 слів у списку за 

абеткою (алфавітом), орієнтуючись 

на другу і третю літери у слові 

знаходить потрібне слово в 

навчальному словнику; 

користується орфографічним 

словником для перевірки 

закінчення іменників чоловічого 

роду на приголосний у родовому 

відмінку (будинку, а не будинка, 

кетяга, а не кетягу); 

 

  Відображає на письмі явища 

чергування приголосних [г], [к], [х] 

із [з´], [ц´], с´] та голосного [і] з [е], 

[о] (нога – на нозі, яблуко – в яблуці, 

рух – у русі) (піч – пéчі, ніч – нóчі, 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AFtdwM4s3is


 

11 
 

ночéй, кінь – коня) 

  Вживає у процесі виконання 

навчальних вправ:у родовому 

відмінку іменників жіночого роду 

на -а закінчення -и-і (стіни, пісні, 

межі, кручі, груші) в орудному 

відмінку однини в іменниках 

чоловічого та жіночого роду з 

основою на м’який приголосний та 

[ж], [ч], [ш] закінчення -ею (землею, 

межею, кручею, тишею)-ем 

(конем, ножем, мечем, споришем) 
закінчення -єю в іменниках 

жіночого роду на -ія (лінія – 

лінією)  

закінчення –єм в іменниках 

чоловічого роду на [й] (гай – гаєм) 
перевіряє за словником закінчення в 

родовому й орудному відмінках 

іменників на -ар, -яр (вівчарем, 

слюсарем, школярем, але маляром, 

столяром) 

дотримується правил написання 

іменників жіночого роду з основою 

на приголосний в орудному 

відмінку однини (сіль-сіллю; честь-

честю). 

 

  Користується навчальною табли-

цею відмінювання іменників у 

множині у процесі виконання вправ 

на практичне засвоєння 

відмінкових закінчень іменників;  

вживає закінчення -ах (-ях) в 

іменниках місцевого відмінка 

множини (по вікнах, по деревах, на 

морях, по нóчах, на гóрах); 

уживає букву ь для позначення 

м’якості кінцевого приголосного 

основи у відмінкових формах 

прикметників (синьої, давнього, 

братньою, літньому, у 

могутньому) 

 

  дотримується правила написання 

прикметників у називному відмінку 

множини (із закінченням -і); 

правильно записує числівники 11, 

14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000; форми 

родового відмінка числівників 50-

80 (п’ятдесяти, шістдесяти, 

сімдесяти, вісімдесяти); 
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  Пише займенники окремо від 

прийменників; 

Уживає приставну літеру н після 

прийменників у займенниках 3-ї 

особи (біля нього, з нею, при них та 

ін.); 

знає і дотримується правила 

окремого написання не з 

дієсловами; 

 

  пише займенники окремо від 

прийменників; 

уживає приставну літеру н після 

прийменників у займенниках 3-ї 

особи (біля нього, з нею, при них та 

ін.); 

знає і дотримується правила 

окремого написання не з 

дієсловами; 

 

  списує рукописний і друкований 

текст;   

дотримується правил оформлення 

письмової роботи, правил 

правопису і каліграфії 

 

  записує під диктування текст,  який 

складається зі слів, що пишуться за 

фонетичним принципом та за 

правилами, вивченими в 2-4 класах 

 

Слова, значення, вимову і 

написання яких учні протягом 

навчального року мають 

запам’ятати:  

аеропорт,  вв чері, вдень, вз мку, 

вісімдесят , влі тку, восен , впер д, 

вр нці, врівноваженість, вчóра, 

гардероб,  держ ва, дисциплі на, 

життєрадісний, зз ду,  кілом тр, 

лівóруч, міз нець, мільйóн, наз д, 

нап м'ять, наполегливість, оке н, 

оптимізм, поп реду, посер дині,  

правóруч,  п'ятдесят , п'ятсóт, 

сімдесят , спільнота, справед-

ливість,   температýра, теп р, 

творчість, трамв й, трол йбус,  

футбóл,  шер нга, шістн дцять,  

шістдесят , шістсóт, щогод ни,  

щотижня   (45 слів). 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

- робота з підручником (вивчення правил, виконання вправ); 

- написання конспекту (за потреби); 



 

13 
 

- опрацювання завдань для підготовки до оцінювання. 

Зразок завдань для підготовки семестрового/річного оцінювання 
 

1. Познач рядок з новими словами, які увійшли в наше мовлення. 

 А рало (плуг), правиця (права рука), перст (палець) 

         Б телевізор, термометр, сцена     

         В мелодія, дискотека, мультфільм 

         Г процесор, тачпед, ноутбук 

 

2. Познач рядок з ознаками культури усного мовлення. 

А правильне, виразне, зрозуміле 

        Б швидке, голосне,розбірливе     

        В каліграфічне, охайне, красиве 

        Г впевнене, грамотне, тихеньке 

 

3. Вибери з-поміж поданих текстів міркування. 

А  Зуби вкриті міцною емаллю, яка їх захищає. Хоч емаль і міцна, але на її поверхні можуть 

з’являтися  тріщини. Від цього починає руйнуватися і боліти зуб.                     

       Б  Кожного ранку і перед сном я чищу зуби зубною пастою. Щоденно вживаю корисну для зубів 

їжу: сир, молоко, кефір. У цих продуктах багато кальцію, який робить зуби міцними та здоровими. 

       В Чищення зубів – одне із щоденних завдань кожної людини. Адже від вигляду зубів залежить 

перше враження про людину. Такожвід стану зубів залежить здоров’я всього організму. У тих, хто не 

доглядає за зубами, виникають шлунково-кишкові захворювання. Ось чому догляд за зубами такий 

важливий. 

       Г  Про зуби треба піклуватися: двічі на день чистити зубною пастою; після кожного прийому їжі 

полоскати рот теплою водою. Раз на півроку відвідувати зубного лікаря. 

 

4. Визнач тему тексту. 

Київ 

Київ – одне з найгарніших міст світу. Понад півтори тисячі років красується він над широким Дніпром. 

У Києві дуже багато зелених насаджень: скверів, алей, бульварів. В усі пори року це місто нагадує 

величезний парк. Та особливо красивий Київ навесні, коли на його вулицях цвітуть каштани. 

       А У тексті розповідається про те, що Київ – столиця України. 

       Б У тексті повідомляється, що Київ стоїть над Дніпром. 

               В Текст розповідає про красу Києва. 

               Г У тексті розповідається про київські каштани. 

 

5. Виділи схему, яка належить до речення.   

 

Діти збирали гриби,ягоди,горіхи. 

 

А‗‗‗‗‗‗‗‗‗  …. , ….. , ….. _________  . 

Б _________  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗ …. , ….. , ….. . 

В_________   …. , ….. , ….. ‗‗‗‗‗‗‗‗‗. 

Г…. , ….. , …..  _________  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗. 

 

6. Познач речення з однорідними членами. 

А У неділю я прокинувся пізно. 

Б У кімнаті було незвично біло. 

В Я схопився з ліжка і кинувся до вікна. 

Г У дворі все засипано білим снігом.  

7. Склади й запиши план тексту. 
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       Чудовий ліс у вересні. Розфарбувала його осінь жовтими, червоними, коричневими кольорами. 

Тиша. Раптом зовсім близько пролетіла сойка. Сіла на пеньок. У дзьобі вона тримала жолудь. Я 

тихенько сховався за дерево. Що вона робитиме? А сойка огляділась і давай ховати жолудь під коріння. 

Та це ж вона на зиму запаси робить! 

Часто сойка їх так і не знаходить. А весною жолудь проросте. З нього маленький дубок буде. 

8. Підкресли головні члени речення. 

Біля калини протікав маленький струмочок із чистою джерельною водою. 

9. Встанови зв'язок між членами речення і запиши їх парами.  

Чарівна осінь вкрила золотим килимом землю. 

(Що?) _____________________  (що зробила?)____________________________  ; 

____________________ (яка?) ________________________________________   ; 

____________________ (що?) _____________________________________  ; 

 ____________________(чим?)_______ __________________________________ ; 

______________________(яким?)______________________________________ . 

10. Склади й запиши одне речення за поданою схемою. 

……   …  _________   ‗‗‗‗‗‗‗‗‗ …. 

________________________________________________________________________________________ 

11. Поєднай стрілочками тип тексту з його структурою.   

Тип тексту Структура тексту 

Міркування Зачин,  основна частина, кінцівка. 

Опис Теза, докази, висновок 

Розповідь Назва предмета, опис ознак предмета, висновок про 

значення предмета. 

12. Продовж текст за поданим початком. 

    Сьогодні в Марійки день народження. Її прийшли привітати друзі.  

ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ.   Правопис літер 
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З’єднання літер 

 

 

 

УСПІХІВ!!! 
 


