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ПереДмова

Відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти 
і науки України щодо усного і писемного мовлення, знання учнів 
початкових класів оцінюються за результатами поточного, періо-
дичного, тематичного, семестрового, річного контролю та державної 
підсумкової атестації.

У посібнику вміщено тексти навчальних та контрольних диктан-
тів для закріплення і перевірки знань учнів, які охоплюють всі теми 
програми української мови в початкових класах.

Пропонуються комбіновані роботи, які складаються з диктанту 
і завдань для перевірки мовленнєвих умінь учнів, а також умінь прак-
тично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, 
орфографії.

Посібник містить тематичні роботи із застосуванням тестових за-
вдань (у двох варіантах), розподілених за чотирма рівнями складності, 
а також контрольні роботи для проведення державної підсумкової 
атестації в четвертих класах.

Тексти диктантів, завдання, тести дібрані з урахуванням функці-
онального підходу до шкільного мовного курсу, що передбачає таке 
співвідношення теорії і мовленнєвої практики, згідно з яким пріори-
тетним є розвиток навичок мовленнєвої діяльності.



оцінювання
Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких критеріїв: 
— орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 
— помилка в одному й тому самому слові, яке повторюється в диктанті 

кілька разів, вважається однією помилкою; помилки на одне правило, 
але в різних словах, вважаються різними помилками; 

— розрізняють грубі і негрубі помилки (негрубими вважаються: 
повторення тієї самої літери в слові; поодинокі випадки недописування 
літери в кінці слова (не за правилом); те саме слово в реченні написане 
двічі поспіль). Дві негрубі помилки прирівнюються до однієї грубої; 

— п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирів-
нюються до однієї помилки; 

— орфографічні та пунктуаційні помилки на невивчені правила ви-
правляються, але не враховуються. 

нормативи оцінювання 

рівень навчальних  
досягнень учнів Бали кількість помилок

I 
Початковий

1 9 і більше

2 8

3 7

II 
середній

4 6

5 5

6 4

III 
Достатній

7 3

8 2

9 1

IV 
високий 10 1 негруба помилка  

або 2-3 виправлення

11 1 виправлення

12 —

мовні теми
Оцінювання мовних знань та умінь в 2-4 класах здійснюється тема-

тично двічі на семестр. 
Перевірці підлягають знання та вміння з мови, які необхідні передусім 

для правильного використання мовних одиниць. 
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3. У реченні прикметники зв’язані з …
  іменниками;
  дієсловами; 
  прийменниками. 

середній рівень
4. Визнач рід іменників. 
 Земля 
   чоловічий рід;    жіночий рід;    середній рід.
 Пальто 
   чоловічий рід;    жіночий рід;    середній рід.

Достатній рівень
5. До поданих іменників добери прикметники. 
 Земля (яка?) …, …
 Небо (яке?) …, …
 День (який?) …, …
6. З поданого речення випиши сполучення іменників з прикметни-

ками, визнач їхні рід і число. 
 Краще добра стежка, ніж поганий шлях. 

високий рівень
7. Пошир речення прикметниками. У прикметниках познач закін-

чення. 
 Пішов … дощ. Він обмив … листочки, напоїв … травичку.
8. Склади речення з поданих слів. Підкресли в ньому граматичну основу. 
 Під, їжачок, береза, сінце, стіжок, наносив.   

Дієслово
Варіант І

Початковий рівень
1. Дієслова відповідають на питання ... 
  хто? що? 
  що робить? що роблять? що зроблять?
  який? яка? які? 
2. Дієслова змінюються за …
  відмінками;
  родами; 
  часами.
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3. Дієслова намалює, святкуватиме, перепливе вжиті у формі …
  минулого часу;
  теперішнього часу; 
  майбутнього часу. 

середній рівень
4. Знайди дієслова в теперішньому часі.
  ховав, мріяла, вчився, лікував; 
  ховають, мріють, вчаться, лікують; 
  ховати, мріяти, вчитися, лікувати. 

Достатній рівень
5. Добери до поданих дієслів форми минулого і теперішнього часу. 
 Спитає — …, … .
 Подарують — …, … .
6. Випиши з тексту дієслова минулого часу і визнач їхній рід. 
 Стрепенулася береза. Вся її кора прогрілась. Кожна гілочка соком 

наливається. Сонечко зимовий сон прогнало. 

високий рівень
7. Від поданих дієслів, що відповідають на питання що ро бити?, 

утвори за допомогою префіксів дієслова, які відповідали б на питання 
що зробити? Запиши їх. 

 Їхати, читати, шити, їсти. 
8. Встав дієслова відповідно до змісту. 
_______весна! Повітря стало ________. Сонечко частіше почало 

_______ своє проміння на землю. _______ дерева, ___________ квіти.

Варіант ІІ

Початковий рівень
1. Дієслово означає …
  дію предмета;
  ознаку предмета; 
  назву предмета. 
2. У реченні дієслово найчастіше буває …
  підметом;
  присудком; 
  другорядним членом. 
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