
Українська мова       4 клас 

Українська мова та читання. 4 клас. Чабайовська М., Омельченко Н., 

Кожушко С. Частина 1, 2. 

Завантажити підручник за посиланням: 

https://pidruchnyk.com.ua/1587-ukrmova-4-klas-chabayovska.html 

 

І семестр 

№ Тема  Примітки  

1 

 

Повторення вивченого про звуки і букви. Звуко-буквений аналіз 

слова 
 

Ч. 1, ст. 3 

2 Повторення вивченого про звуки і букви. Користування алфавітом. 

Правопис сумнівних букв 

 

Ч. 1, ст. 5 

3 Лексичне значення слова. Уявлення про власне українські слова. 

Тлумачний словник як довідкове джерело щодо лексичного значення 

слова 

 

Ч. 1, ст. 8 

4 Лексичне значення слова. Уявлення про слова, запозичені з інших 

мов. Словник іншомовних слів 

 

Ч. 1, ст. 10 

5 Повторення та узагальнення знань про значення слова (повторення 

про пряме і переносне значення, багатозначні й однозначні слова, 

омоніми, синоніми, антоніми) 

 

Ч. 1, ст. 13 

6 Значущі частини слова. Складні слова 

 

Ч. 1, ст. 16 

7 Чергування голосних у коренях слів. 

Історичне чергування звуків (загальні уявлення). 

Чергування голосних о, е з і (солі – сіль, печі – піч). 
Позначення звуків, що чергуються, на письмі. Орфограми 
 

Ч. 1, ст. 18 

8 Чергування приголосних у коренях слів. 

Чергування твердого приголосного з м’яким або пом’якшеним. 

Чергування звуків (глухого приголосного з дзвінким, яке не 

впливає на зміну значення слова) 

 

Ч. 1, ст. 21 

9 Написання слів із префіксами пре- і при-  

 

Ч. 1, ст. 24 

10 Правопис слів з апострофом після префіксів 
 

Ч. 1, ст. 26 

11 Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови 

 
Ч. 1, ст. 29 

12 Повторення вивченого про іменник як частину мови 

 
Ч. 1, ст. 31 

13 Повторення вивченого про іменник як частину мови. Ч. 1, ст. 33 

https://pidruchnyk.com.ua/1587-ukrmova-4-klas-chabayovska.html


1Іменники-синоніми, іменники-антоніми 
 

14 Повторення вивченого про іменник як частину мови. 

Багатозначні іменники. Пряме і переносне значення 

іменників. Іменники-омоніми 

 

Ч. 1, ст. 35 

15 Рід і число іменників 
 

Ч. 1, ст. 37 

16 Відмінювання іменників 

 

Ч. 1, ст. 41 

17 Відмінювання іменників. Початкова форма іменників 

 
Ч. 1, ст. 43 

18 Визначення відмінків іменників 
 

Ч. 1, ст. 45 

19 Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями 

 

Ч. 1, ст. 47 

20 Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках жіночого 

роду в давальному і місцевому відмінках однини  

 

Ч. 1, ст. 49 

21 Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках чоловічого і 

середнього роду в давальному і місцевому відмінках однини 

 

Ч. 1, ст. 51 

22 Чергування голосних у коренях іменників жіночого і   чоловічого роду 

в однині 

 

Ч. 1, ст. 53 

23 Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому 

відмінку 

 

Ч. 1, ст. 57 

24 Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку 

однини 

 

Ч. 1, ст. 61 

2 Розрізнення іменників з однаковими закінченнями в 

називному, родовому і знахідному відмінках однини 

 

Ч. 1, ст. 63 

26 Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку 

однини 

 

Ч. 1, ст. 65 

27 Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку 

однини 

 

Ч. 1, ст. 67 

28 Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою 

на -р в орудному відмінку однини 

 

Ч. 1, ст. 69 

29 Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і 

місцевому відмінках однини 

 

Ч. 1, ст. 72 

30 Відмінювання іменників у множині 
 

Ч. 1, ст. 77 

31 Правопис закінчень іменників у множині Ч. 1, ст. 79 



 

32 Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках 
 

Ч. 1, ст. 81 

33 Узагальнення й систематизація знань і вмінь за темою 

«Іменник» 

 

Ч. 1, ст. 86 

34 Досліджую прикметник 

Повторення вивченого про прикметник як частину мови 

Ч. 1, ст. 91 

35 Роль прикметників у мовленні Ч. 1, ст. 96 

36 Пряме і переносне значення прикметників Ч. 1, ст. 102 

37 Узагальнення знань про змінювання прикметників за родами і 

числами 

Ч. 1, ст. 109 

   

38 

Відмінювання прикметників  Ч. 1, ст. 111 

39 Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ, -зьк, -цьк Ч. 1, ст. 126 

40 Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників 

чоловічого і середнього роду 

Ч. 1, ст. 131 

41 Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників 

жіночого роду 

Ч. 1, ст. 134 

42 Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників 

жіночого роду 

Ч. 1, ст. 139 

43 Відмінювання прикметників у множині Ч. 1, ст. 141 

44 Узагальнення та систематизація знань і вмінь 

за темою ≪Прикметник≫ 

Ч. 1, ст. 150 
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ІІ семестр 
 

№ Тема  Примітки  

1 Загальне уявлення про числівник як частину мови 
 

Ч. 2, ст. 3 

2 Питання до числівників 
 

Ч. 2, ст. 5 

3 Вимова і правопис найуживаніших числівників, використання їх у 

мовленні 
 

Ч. 2, ст. 7 

4 Практичне засвоєння вимовляння і письма відмінкових форм 

окремих числівників 
 

Ч. 2, ст. 11 

5 Узагальнення вивченого про числівник 
 

Ч. 2, ст. 13 

6 Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю 

різних займенників у тексті 
 

Ч. 2, ст. 15 

7 Особові займенники. Уживання особових займенників у текстах 
 

Ч. 2, ст. 19 



8 Відмінювання займенників 1-ої особи однини і множини 

 

Ч. 2, ст. 23 

9 Відмінювання займенників 2-ої особи однини і множини 
 

Ч. 2, ст. 25 

10 Відмінювання займенників 3-ої особи однини і множини  

 

Ч. 2, ст. 27 

11 Відмінювання особових займенників 
 

Ч. 2, ст. 29 

12 Уживання займенників із прийменниками 
 

Ч. 2, ст. 31 

13 Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних 

формах. Вправи на використання займенників для зв’язку речень у 

текстах. Удосконалення текстів шляхом використання займенників 

замість лексичних повторів 

 

Ч. 2, ст. 34 

14 Узагальнення вивченого про займенник як частину мови 
 

Ч. 2, ст. 36 

15 Повторення вивченого про дієслово як частину мови (питання, 

значення, роль у реченні, зв’язок з іменниками)  

Ч. 2, ст. 38 

16 Неозначена форма дієслова 
 

Ч. 2, ст. 44 

17 Чергування голосних звуків у дієслівних коренях (загальні 

уявлення) 
 

Ч. 2, ст. 48 

18 Чергування приголосних звуків у дієслівних коренях (загальні 

уявлення) 

 

Ч. 2, ст. 50 

19 Змінювання дієслів за часами та числами 

 

Ч. 2, ст. 52 

20 Правопис закінчень дієслів 1-ої особи однини і множини 

теперішнього та майбутнього часу 

 

Ч. 2, ст. 61 

21 Правопис закінчень дієслів 2-ої особи однини і множини 

теперішнього та майбутнього часу 
 

Ч. 2, ст. 63 

22 Правопис закінчень дієслів 3-ої особи однини і множини 

теперішнього та майбутнього часу 
 

Ч. 2, ст. 65 

23 Дієслова минулого часу 

 

Ч. 2, ст. 67 

24 Дієслова на -ся (-сь) 

 

Ч. 2, ст. 71 

25 Повторення вивченого про дієслово 

 

Ч. 2, ст. 73 

26 Поняття про прислівник як частину мови 

 

Ч. 2, ст. 75 

27 Роль прислівників у мовленні 

 

Ч. 2, ст. 77 

28 Правопис найуживаніших прислівникі Ч. 2, ст. 83 



 

29 Узагальнення вивченого про прислівник 

 

Ч. 2, ст. 87 

30 Службові слова. Прийменник. Сполучник. Частка. 

 

Ч. 2, ст. 91 

31 Загальне уявлення про вигук 

 

Ч. 2, ст. 97 

32 Види речень за метою висловлювання та інтонацією.  

 

Ч. 2, ст. 99 

33 Граматична основа речення. Зв*язок слів у реченні. 

 

Ч. 2, ст. 101 

34 Однорідні члени речення. Поєднання їх за допомогою сполучників. 

 

Ч. 2, ст. 105 

35 Просте і складне речення. 

 

Ч. 2, ст. 116 

36 Повторення вивченого про речення. 

 

Ч. 2, ст. 120 

37 Досліджую текст. Тема. Мета. Заголовок. План.  

 

Ч. 2, ст. 123 

38 Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування. 

 

Ч. 2, ст. 129 

39 Текст-есе 

 

Ч. 2, ст. 131 

40 Художній і науково-популярний описи 

 

Ч. 2, ст. 136 

41 Медіа текст. Повторення вивченого про текст.  

 

Ч. 2, ст. 138 

42 Повторення вивченого у 1-4 класах 

 

Ч. 2, ст. 140 







 
 

 
№ 

уроку 
Тема 
уроку 

 

81 Загальне уявлення про числівник як частину мови 
 

 

82 Питання до числівників 
 

 

83 Вимова і правопис найуживаніших числівників, використання 
їх у мовленні 
 

 

84 Вимова і правопис найуживаніших числівників, використання 
їх у мовленні 
 

 

85 Практичне засвоєння вимовляння і письма відмінкових 
форм окремих числівників 
 

 

86 Узагальнення вивченого про числівник 
 

 

87 Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за 
роллю різних займенників у тексті 
 

 

89 Особові займенники. Уживання особових займенників у 
текстах 
 

 

92 Відмінювання займенників 1-ої особи однини і множини 
 

 

93 Відмінювання займенників 2-ої особи однини і множини 
 

 

94 Відмінювання займенників 3-ої особи однини і множини  
 

 

95 Відмінювання особових займенників 
 

 

96 Уживання займенників із прийменниками 
 

 

99 Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних 
формах. Вправи на використання займенників для зв’язку 
речень у текстах. Удосконалення текстів шляхом 
використання займенників замість лексичних повторів 
 

 

100 Узагальнення вивченого про займенник як частину мови 
 

 

103 Повторення вивченого про дієслово як частину мови 
(питання, значення, роль у реченні, зв’язок з 
іменниками)  

 



104 Повторення вивченого про дієслово як частину мови. 
Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми 

 

 

105 Повторення вивченого про дієслово як частину мови. 
Багатозначні дієслова. Уживання дієслів у прямому і переносному 
значенні 

 

 

106 Неозначена форма дієслова 
 

 

108 Чергування голосних звуків у дієслівних коренях (загальні 
уявлення) 
 

 

109 Чергування приголосних звуків у дієслівних коренях 
(загальні уявлення) 
 

 

110 Змінювання дієслів за часами 
 

 

113 Змінювання дієслів за числами 
 

 

114 Дієслова теперішнього часу 
 

 

 

 
115 

Дієслова майбутнього часу 
 

 

116 Правопис закінчень дієслів 1-ої особи однини і множини 
теперішнього та майбутнього часу 
 

 

117 Правопис закінчень дієслів 2-ої особи однини і множини 
теперішнього та майбутнього часу 
 

 

118 Правопис закінчень дієслів 3-ої особи однини і множини 
теперішнього та майбутнього часу 
 

 

119 Дієслова минулого часу 
 

 

122 Дієслова на -ся (-сь) 
 

 

123 Повторення вивченого про дієслово 
 

 

 
 


