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Передмова

У 2-ому класі, згідно з «Новими орієнтовними вимогами до 
оцінювання навчалüних досягненü учнів початкових класів», пе-
редбачаєтüся перевірка навчалüних досягненü учнів з літератур-
ного читання.

Одним з об’єктів контролю є поточна перевірка вміння пере-
казувати зміст прочитаного твору. Учні 2 класу повинні вміти усно 
переказувати текст обсягом 40-50 слів із опорою на допоміжні 
матеріали (ілюстрацію, план, опорні слова, словосполучення); 
висловлювати своє ставлення до подій, персонажів тексту. Для 
того, щоб процес складання переказу не перетворився на одно-
манітне і нудне заняття і  щоб ним охопити якомога білüше учнів, 
необхідно в деталях продумати і форми роботи (читання тек-
сту, змістовий і мовний аналіз, складання плану, переказ тексту 
«ланцюжком» чи у парах тощо). Учителü повинен пам’ятати, що 
перекази є важливою ланкою у процесі підготовки до написання 
творів, есе. 

Перевірка вміння переказувати зміст прочитаного твору від-
буваєтüся в усній формі й оцінюєтüся за поданими вимогами.
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рівень 

навчальних 

досягнень  

учня/учениці

Бали
Характеристика навчальних досягнень  

учня/учениці 

Початковий

1

Ученü/учениця переказує фактич-
ний зміст твору з опорою на пода-
ний план окремими, не пов’язаними 
між собою реченнями. Припускаєтü-
ся численних мовних, мовленнєвих, 
орфоепічних помилок. Невдало вжи-
ває у переказі велику кілüкістü слів, 
словосполученü

2

Ученü/учениця відтворює на основі 
поданого плану окремі, не пов’язані 
між собою фрагменти змісту твору. 
Припускаєтüся численних мовних і 
мовленнєвих помилок

3

Ученü/учениця переказує на осно-
ві поданого плану менше половини 
змісту тексту. Його переказ харак-
теризуєтüся непослідовністю, про-
пуском фрагментів, важливих для ці-
лісного розуміння змісту, наявністю 
багатüох орфоепічних і мовленнєвих 
помилок

Середній

4

Ученü/учениця недостатнüо зв’язно 
відтворює з опорою на поданий план 
білüшу частину фактичного змісту 
тексту. Порушує послідовністü викла-
ду, припускаючисü мовних і мовлен-
нєвих помилок

5

Ученü/учениця зв’язно, але недо-
статнüо повно, відтворює фактичний 
зміст твору з опорою на поданий 
план. Почасти порушує послідов-
ністü викладу. Припускаєтüся мовних 
і мовленнєвих помилок
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Середній
6

Ученü/учениця переказує з опо-
рою на план зміст твору зв’язно, за-
галом повно, послідовно, хоч не за-
вжди розрізняє основну й другорядну 
інформацію. Виявляє нестійкі уміння 
виділяти смислові частини тексту. 
Почасти припускаєтüся мовних і мов-
леннєвих помилок

Достатній

7

Ученü/учениця відтворює зміст 
твору (з урахуванням виду переказу) 
зв’язно, достатнüо повно, послідовно, 
з елементами аргументації поведін-
ки, вчинків персонажів. Припускаєтü-
ся окремих мовних та мовленнєвих 
помилок

8

Ученü/учениця загалом са мо стійно, 
зв›язно, логічно, послідовно пере-
казує (з урахуванням виду переказу) 
зміст твору. Використовує у мовлен-
ні авторсüкі засоби художнüої вираз-
ності, почасти невдало замінюючи їх 
власними. Є поодинокі мовленнєві 
помилки

9

Ученü/учениця самостійно, зв’я зно, 
послідовно, повно переказує (з ура-
хуванням виду переказу) зміст твору. 
Загалом вдало використовує у мов-
ленні авторсüкі засоби художнüої ви-
разності. Припускаєтüся поодиноких 
мовленнєвих помилок

Високий 10

Ученü/учениця самостійно, зв’язно, 
логічно, повно переказує (з урахуван-
ням виду переказу) зміст твору, ак-
центуючи увагу на головному
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Високий

11

Ученü/учениця самостійно, зв’язно, 
логічно, повно переказує (з урахуван-
ням виду переказу) зміст твору, виді-
ляючи головне. Під час переказу за-
мінює діалоги розповіддю 

12

Ученü/учениця самостійно будує 
розповідü, виділяючи головне та уза-
галüнюючи зміст прочитаного. Вико-
ристовує під час переказу засоби ху-
дожнüої виразності 
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Діагностична картка № 1

1. Прочитай текст.

Славко захворів. Він лежитü у лікарні. Його давно 
уже не було в школі. Інколи йому буває сумно. Дру-
зі часто навідуютü хворого. Вони допомагаютü йому 
вчити уроки, читаютü цікаві книжки, розповідаютü 
захоплюючі та веселі історії. Гарні друзі у Славка! 
(38 слів) 

Олександра Мельничайко

2. Користуючись планом, усно перекажи твір.

План 

 1. Що трапилося зі Славком?

 2. Хто завітав до нüого?

 3. Як допомагали друзі хворому товаришеві?

3. Доведи, що у славка гарні друзі. якою була б твоя 
поведінка у подібній ситуації? Добери заголовок до 
тексту.
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Діагностична картка № 2

1. Прочитай текст.

турботлива сестра

У Юлі є молодший брат Івасик. Вона дуже лю-
битü його. Вранці Юля вмиває хлопчика, допома-
гає йому одягнутися, взутися. Потім вона відводитü 
братика в дитячий садок, що неподалік від її школи. 
Увечері Юля граєтüся з Івасиком, читає йому казки.  
(38 слів)

Олександра Мельничайко

2. Усно дай відповіді на запитання.

 1. Про кого розповідаєтüся у цüому тексті?

 2. Як звати братика Юлі?

 3. Що робитü дівчинка вранці? а ввечері?

 4. Яка головна думка тексту?

5. Поясни, як ти розумієш заголовок твору. Чи відпо-
відає він змісту оповідання?

3. Усно перекажи текст, користуючись опорними сло-
вами.

Вранці, увечері, Юля, Івасик, любитü, допомагає.

4. розкажи, як ти піклуєшся про своїх молодших бра-
тиків і сестричок. свою розповідь починай словами 
«У мене є…».


