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Ïåðåäìîâà 

Невід’ємною складовою навчального процесу є контроль знань 
та вмінь учнів.
Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної 

освіти, об’єктами контролю й оцінювання з читання є:
1) навичка читання з урахуванням всіх її характеристик;
2) елементарна обізнаність учнів з колом дитячого читання;
3) усвідомлення школярами літературознавчих понять;
4) практичні навички роботи із текстами різних жанрів;
5) бібліотечно-бібліографічні, книгознавчі уміння.
У даному посібнику вміщено 4 тематичних опитування, кожне 

з яких має чотири варіанти. У свою чергу, кожен варіант склада-
ється із восьми різнорівневих завдань, які дають змогу визначити 
елементарні знання з кола читання (прізвища, імена відомих дитячих 
письменників та їхні твори); рівень засвоєння школярами доступ-
них літературознавчих понять (сюжет, композиція, персонаж, тема, 
основна думка твору та ін.); вміння, які забезпечують повноцінне 
сприйняття, засвоєння, відтворення змісту різнопланових творів (жанр 
твору, засоби художньої виразності та ін.). 
Завдання початкового рівня — тестові завдання закритого типу 

з вибором однієї правильної відповіді; середнього рівня — завдання 
відкритого типу з короткою відповіддю (на встановлення відповід-
ності, правильної послідовності тощо); завдання достатнього рівня 
передбачають розгорнуту відповідь, а високого рівня — творче за-
вдання (складання пам’яток, порад, загадок; висловлення власної 
думки тощо).
Завдання початкового та середнього рівнів оцінюються одним 

балом, достатнього — двома балами за кожне, високого рівня — 
трьома балами. Бали за роботу з читання виставляють без урахування 
помилок за грамотність.
Запропоновано підсумкові контрольні роботи за перший та дру-

гий семестри для перевірки навички читання вголос а також тексти 
з тестовими завданнями для перевірки сформованості навички чи-
тання мовчки.
Мета цього посібника — допомогти вчителеві в організації про-

ведення тематичних перевірних робіт у 3 класі. Зміст завдань дібрано 
згідно з чинною програмою.



Òåìàòè÷íå 
îïèòóâàííÿ ¹1 Â²Ä ÑËÎÂÀ — ÄÎ ÊÍÈÃÈ.

ÓÑÍÀ ÍÀÐÎÄÍÀ ÒÂÎÐ×²ÑÒÜ

Âàð³àíò 1

Ïî÷àòêîâèé ð³âåíü

1.  “Äèâîì êàëèíîâèì” Äìèòðî Á³ëîóñ íàçèâàº…
à) öâ³ò êàëèíè;   á) ÿãîäè êàëèíè;
  â) ìîâó.

2.  Ñëîâ’ÿíñüêà àçáóêà ñòâîðåíà çà çðàçêîì…
à) ô³í³ê³éñüêî¿;   á) ãðåöüêî¿;
  â) ëàòèíñüêî¿.

3.  Ó â³ðøàõ “Æóðàâëèê”, “Ìàìî, ³äå âæå çèìà…” âè-
ñëîâëåíî…

à) âáîë³âàííÿ çà äîëþ ïòàøêè;
á) áàéäóæ³ñòü ä³òåé;
â) áàæàííÿ äîïîìîãòè.

Ñåðåäí³é ð³âåíü

4.  Âèáåðè ïîÿñíåííÿ äî êîæíîãî ñëîâà.
 Á³áë³îòåêà —   êàðòêè, íà ÿêèõ çàçíà÷åíî   

    àâòîðà êíèãè, ¿¿ íàçâó, øèôð.
 Àáîíåìåíò —   ïðèì³ùåííÿ, äå ìîæíà   

    ïðî÷èòàòè ãàçåòè, êíèãè, 
    æóðíàëè.
 ×èòàëüíèé çàë —   â³ää³ë, äå âèäàþòü êíèãè
    äîäîìó.
 Êàòàëîã —    êíèãîçá³ðíÿ, êíèãîñõîâèùå.
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5.  Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.

Ä³éîâèìè îñîáàìè â³ðøà Ä.Ïàâëè÷êà “Ñîíÿøíèê” º...

Äîñòàòí³é ð³âåíü

6.  ßê ë³êóâàâñÿ ñîëîâåéêî ³ç â³ðøà Ë³íè Êîñòåíêî “Ñî-
ëîâåéêî çàñòóäèâñÿ”? 

7.  ßê³ îâî÷³ íàçâàëèñÿ ðîäè÷àìè ãàðáóçà ó òâîð³ “Õîäèòü 
ãàðáóç ïî ãîðîäó”?

Âèñîêèé ð³âåíü

8.  Çà äîïîìîãîþ îïîðíèõ ñë³â ñêëàäè çàãàäêó ïðî ñóíèöþ.
×åðâîíà, ñîëîäêà, ïàõó÷à, íèçüêî, áëèçüêî.
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