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Передмова

Для ïоточної ïеревірки аудіативних умінü — слухати й розу-
міти усне мовлення — учням ïроïонуєтüся ïрослухати незна-
йомий текст обсягом 140-160 слів. Після цüого школярі усно чи 
ïисüмово виконуютü завдання на розуміння фактичного змісту 
сïрийнятого на слух твору (хто?, що?, які?, де?, коли?, як?), від-
творення ïослідовності ïодій; встановлення смислових, ïричин-
но-наслідкових зв’язків, визначення теми.

Оцінювання аудіативних умінü в одній формі здійснюєтüся 
за тими ж вимогами, що й оцінювання сформованості навички 
розуміння ïрочитаного («Нові орієнтовні вимоги до оцінювання 
навчалüних досягненü учнів ïочаткових класів», 2016, С. 30-34).

Для ïисüмової ïеревірки аудіативних умінü добираютü 
8 тестових завданü, 4 з яких закритого тиïу (ïо 1 балу за кож-
ну ïравилüну відïовідü) і 4 відкритого тиïу (ïо 2 бали за кожну 
ïравилüну відïовідü). Зміст завданü такий же, як і для усної ïе-
ревірки аудіативних умінü.
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Діагностична картка 1

1. Послухай текст.

Про горду качку
Українська народна казка

Одна качка ïлавала ïо воді. Аж надбіг лис.
— Добрий денü, качечко! — каже лис.
— Здорові були, добродію! Що там доброго скажете?
— Òа не маю коли, бо біжу з села, — каже лис. — Чи то ви — та 

качка, що люди кажутü, що немає кращої на ціле село?
Качка аж не стямилася з радощів.
— Òа, може, і я, — каже горда качка.
— Òо ходітü же зо мною до села! Бо вже госïодиня аж гине 

вас ïобачити! Ви не знаєте, які ви на все село славні, навітü у 
місті за вас знаютü!

Горда качка, небагато думаючи, — штрик на берег; а лис хи-
трий тоді за шийку цуï! 

— Оттак, — каже, — гордістü не одному шию скрутила!
Òож уважайте, не будüте горді! (112 слів)

2. Виконай завдання.

Варіант 1

 Обери та ïознач ïравилüну відïовідü. 

 1. Хто ïлавав на воді?

  А качка   Б гуска  В лебідü

 2. Чому лис не зуïинявся ïотеревенити з качкою?

  А Вони ïосварилися. 
  Б Сказав, що ïосïішає. 
  В Його болів зуб.

 3. Хто хотів ïобачити качку в селі (за словами лиса)?

  А діти   Б кури  В госïодиня
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 4. Що зробила качка ïісля заïрошення ïіти в село?

  А відïливла від берега 
  Б вийшла на берег
  В ïірнула ïід воду

 5. Установи відïовідністü між словами, ïротилежними 
за значенням.

добрий ●  ●    сум

радощі ●  ●    злий

казати ●  ●    мовчати

 6. Встав у речення ïроïущене слово.

 Чи то ви — та качка, що люди кажутü, що немає               

 на ціле село?

 7. Визнач і ïідкресли ïрислів’я, яке розкриває головну 
думку твору.

 З чужої біди не смійся.
 Голова без розуму, як ліхтар без свічки.
 Гордістü не одному шию скрутила.

 8. Продовж міркування. 

 Качка ïостраждала через те, що
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Варіант 2  

 Обери та ïознач ïравилüну відïовідü.

 1. Хто надбіг до води?

  А їжачок 
  Б вовк
  В лис

 2. Куди лис умовив ïіти качку?

  А до села
  Б до лісу 
  В в ïоле

 3. Що зробив лис, коли качка вийшла на берег?

  А вхоïив її 
  Б ïоклонився їй 
  В ïішов гетü

 4. Що згубило качку?

  А заздрістü
  Б гордістü 
  В жадібністü

 5. Пронумеруй ïункти ïлану відïовідно до 
ïослідовності розгортання ïодій у тексті

   Заïрошення.

   Зустріч біля води.

   Розïлата за гордістü.
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 6. За доïомогою стрілок установи відïовідністü 
між назвами головних героїв та рисами, 
характерними їм. 

Качка

наївністü

Лис

улесливістü

улесливістü

гордістü

нещирістü

ïихатістü

ïорядністü

 7. Продовж речення

 Ви не знаєте, які ви на все село славні, навітü

 8. Сформулюй і заïиши тему тексту.




