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М.Л. Стасюк Передмова

Комплект посібників розроблений відповідно до методичних реко-
мендацій Міністерства освіти і науки України (Критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів початкових класів. — К.: Початкова освіта, 
2014). 

У комплект входять: 
1. Українська мова. Практичні завдання для контролю й оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 3 клас. Посібник для вчителя. 
2. Українська мова. Зошит для контрольних робіт. 3 клас. 1-й варіант. 
3. Українська мова. Зошит для контрольних робіт. 3 клас. 2-й варіант.
Тексти, завдання, тести, які містяться у посібнику для вчителя, 

дібрані з урахуванням функціонального підходу до шкільного мовного 
курсу, що передбачає таке співвідношення мовної теорії і мовленнєвої 
практики, згідно з яким пріоритетним є розвиток навичок мовленнєвої 
діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. 

Зошит з української мови можна використовувати не лише на уроках 
контролю та оцінювання знань, а й з метою самоперевірки навчальних 
досягнень учнів. 

Види перевірки знань, умінь та навичок учнів з української мови, які 
проводять посеместрово у третьому класі, подано у таблиці:

об’єкт перевірки І семестр ІІ семестр

Аудіювання
Діалог
Усний твір
Письмовий переказ
Мовні знання і вміння
Диктант
Списування
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I. АУДІювАннЯ
Перевірка аудіативних умінь у 3 класі здійснюється в кінці кож-

ного семестру. Перевіряють уміння сприймати на слух незнайомий 
текст з одного прослуховування і розуміти: 

— фактичний зміст; 
— причинно-наслідкові зв’язки; 
— основну думку висловлювання. 
У 3 класі вчитель читає учням незнайомий текст, а потім про-

понує тести, що складаються із 6 запитань з трьома варіантами 
відповідей. 

Оцінювання. Якість розуміння сприйнятого на слух тексту (уривка) 
визначається за чотирма рівнями:

рівень Бали критерії оцінювання аудіативних умінь

Початковий 1–3 Учень правильно вибрав відповідь лише на 
1-2 запитання.

Середній 4–6 Учень впорався із 3-4 запитаннями до тексту.

Достатній 7–9 Учень правильно виконав 5 тестових завдань.

Високий 10–12 Учень правильно вибрав відповідь на 6 за-
питань.

Зразки текстів для аудіювання  
з тестовими завданнями

² ñåìåñòð

Мишеня та олівець
Казка

Жив-був у Володі на столі Олівець. Одного разу, коли Володя 
вже спав, на стіл забралося Мишеня. Побачило Олівця, схопило 
його і потягло до своєї нірки. 

— Відпусти мене, будь ласка! — попросив Олівець. — Навіщо 
я тобі? Я дерев’яний, мене не можна їсти. 

— Я тебе буду гризти! — сказало Мишеня. — В мене чешуться 
зуби і я маю весь час що-небудь гризти. Ось так! — І Мишеня бо-
ляче вкусило Олівця. 

— Ой, — зойкнув Олівець. — Тоді дай мені можливість що-небудь 
намалювати востаннє, а потім роби що хочеш. 

— Добре, — погодилось Мишеня, — малюй! Але потім я тебе 
все одно погризу на дрібні кусочки. 

Гірко зітхнув Олівець і намалював кружечок. 
— Це сир? — спитало Мишеня. 
— Може й сир, — сказав Олівець і намалював ще три маленьких 

кружечки. 
— Ну, звичайно, це сир, а це — дірки в ньому, — здогадалося 

Мишеня. 
— Можливо й дірочки,— погодився Олівець і намалював ще 

один великий круг. 
— Це яблуко! — запищало Мишеня.
— Може бути і яблуко, — відповів Олівець і намалював ще де-

кілька видовжених кружечків.
— Я знаю — це сардельки! — закричало, облизуючись, Мише-

ня. — Ну, закінчуй скоріше, у мене дуже чешуться зуби. 
— Почекай хвилинку! — сказав Олівець. 
І коли він почав малювати кутики, Мишеня закричало: 
— Це схоже на ко… Не малюй більше! 
Та Олівець вже намалював великі вуса …
— Та це справжній кіт! — пискнуло налякане Мишеня. — Ря-

туйте! — і кинулося до своєї нори. 
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Серпневий ранок
Який чудовий серпневий ранок. Повітря наповнене ароматом 

м’яти і полину. Дорогою до знайомого лісу я побачив чимало 
осінніх квітів. 

Ось і ліс. З віт ліщини звисають коричнюваті горішки. На гілці 
сосни білка розвісила сушитися гриби. Маленька мишка наносила 
в гніздо насіння бруслини. На узліссі на кущі барбарису полум’я-
ніють ягідки. 

Серпень — останній місяць літа. За ним приходить у ліс чарівна 
осінь зі своїми кольоровими фарбами. (66 слів) 

Перший сніг
Прокинулась Мар’янка рано і здивувалась. Усе в дворі вкрилося 

білою пухнастою ковдрою. Від білого снігу навіть у кімнаті стало 
світліше. 

Вийшла Мар’янка подивитись на перший сніг. Який він чистий 
і м’який! А в повітрі ще й досі літають легкі сніжинки. Протягнула 
дівчинка руку. Ось одна сніжинка впала на рукав. Вона була схожа 
на зірочку з шести однакових промінців. (60 слів) 

Яблунька
Посадив садівник у саду дику яблуньку. Зрізав зелену верхів-

ку. Розколов стовбурець і увіткнув молодий пагінець від садової 
яблуньки. 

Захворіла яблунька. Але скоро одужала й зрослася з чужою гіл-
кою. П’є гілочка соки дикої яблуньки і росте швидко. Через три 
роки дерево зацвіло білими запашними квітами. Потім пелюстки 
опали. На їхньому місці з’явилася зелена зав’язь. До осені виросли 
великі, рум’яні, солодкі яблука. (60 слів)

За К. Ушинським

вечір
Зайшло сонце. Надворі вже почало темніти. На заході небо 

червоніло жаром. На сході понад зеленим лісом воно було синє, 
аж чорнувате. Гасло полум’я на заході. Серед неба займались ясні 
зорі. Чорна ніч простелювалася чорним сукном по селу, по садах, 

Сніг іде
Земля стала твердою, як камінь. Калюжі позамерзали. Сонечко 

світило, але вже не гріло. Пішов сніжок. 
Мар’янка вибігла на подвір’я. Сніжинки летіли до землі, кружля-

ли над деревами. Дівчинка розглядала сніжинки на долоньці. Коли 
вони летіли, були, наче пух. Придивилася ближче — як зірочки. 

Мар’янка не встигла їх роздивитися — сніжинки розтанули від 
тепла. (52 слова)

За П. Воронковою

квітка сонця
На високому стеблі — велика квітка. Вона схожа на сонце. І на-

зивають цю квітку соняшником. 
На небі з’явилася ранкова зірниця. Затремтіли пелюстки. То 

соняшник жде сходу сонця. Він повертає до нього свою золотаву 
голівку. Пливе сонечко по високому небу. Соняшник підставляє 
голівку його золотавому промінню. Зайшло сонце. І соняшник 
схилив золоті пелюстки й заснув. (55 слів)

В. Сухомлинський

Мишка
На узліссі під старим дубом мишка вирила восени нірку. Із тра-

винок і м’якого моху вимостила там тепленьке кубельце. 
Випав перший сніг. Вилізла з нірки мишка й озирнулася. Тихо 

в лісі. Залізла вона на пеньок і знайшла там сухе насіннячко. По-
ласувала мишка і почала сніжком очі протирати. Потім свою шубку 
почистила. І знову в нірку. (55 слів) 

За О. Копиленком

Лісові їдальні
Сніг покрив усе навкруги. Перестали співати пташки. В глибокій 

норі спить кріт. Загорнувся в листя і заснув до весни їжак. 
Важко знайти їжу лісовим мешканцям. На допомогу їм прихо-

дять лісники та учні. Вони розкладають на галявинах сіно та овочі. 
Звірі швидко звикають до цих їдалень. Вони довірливо відвідують 
їх. (51 слово) 
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Мишка
На узліссі під старим дубом мишка вирила восени нірку. Із тра-

винок і м’якого моху вимостила там тепленьке кубельце. 
Випав перший сніг. Вилізла з нірки мишка й озирнулася. Тихо 

в лісі. Залізла вона на пеньок і знайшла там сухе насіннячко. По-
ласувала мишка і почала сніжком очі протирати. Потім свою шубку 
почистила. І знову в нірку. (55 слів) 

За О. Копиленком

Лісові їдальні
Сніг покрив усе навкруги. Перестали співати пташки. В глибокій 

норі спить кріт. Загорнувся в листя і заснув до весни їжак. 
Важко знайти їжу лісовим мешканцям. На допомогу їм прихо-

дять лісники та учні. Вони розкладають на галявинах сіно та овочі. 
Звірі швидко звикають до цих їдалень. Вони довірливо відвідують 
їх. (51 слово) 
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