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Передмова

У 3-му класі, згідно з «Новими орієнтовними вимогами до 
оцінювання навчалüних досягненü учнів початкових класів», пе-
редбачаєтüся їх перевірка і з літературного читання.

Одним із об’єктів перевірки є вміння переказувати зміст про-
читаного твору. Вона відбуваєтüся індивідуалüно в усній формі й 
оцінюєтüся за поданими вимогами. 

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. Переказ характеризу-
єтüся непослідовністю, пропуском 
фрагментів, важливих для цілісного 
розуміння змісту, наявністю багатüох 
орфоепічних і мовленнєвих помилок.
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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.

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 перека-
зу) зв’язно, достатнüо повно, послі-
довно, з елементами аргументації 
поведінки, вчинків персонажів. При-
пускаєтüся окремих мовних та мов-
леннєвих помилок.

8

Ученü/учениця загалом самостій-
но, зв’язно, логічно, послідовно пере-
казує (з урахуванням виду переказу) 
зміст твору. Використовує у мовленні 
авторсüкі засоби художнüої вираз-
ності, почасти невдало замінюючи їх 
власними. Є поодинокі мовленнєві 
помилки.
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Достатній 9

Ученü/учениця самостійно, зв’язно, 
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.

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.

Живе листя1

У гущавині лісу я набрав повний мішок сухого лис-
тя. Йду і милуюся гарною погодою, дихаю свіжим по-
вітрям. Раптом чую — листки в мішку шелестятü. Я сі-
даю на пенüок і слухаю. Листки тріщатü, і начебто в них 
хтосü фиркає, сопе.

Мене зацікавило: «Що за дивна ноша у мішку?» 
Розв’язую його. І раптом з мішка вибігає їжак та й на-
втіки. 

Відомо, що їжаки влаштовуютü з листя гнізда, хова-
ютüся в них і сплятü до весни. Осü їжак і зробив собі 
таку постілü. А я його потривожив.

За Георгієм Скребицьким
2. Дай відповіді на запитання.

 1) Що збирав оповідач у лісі?
 2) На що він звернув увагу?
 3) Хто ж був у мішку?
 4) Чому їжак потрапив до мішка?
 5) Скілüки абзаців у цüому тексті?
 6) Про що йдетüся у кожному абзаці?

3. Прочитай слова: гущавина, начебто, влаштовують, милу-
юся, навтіки. 

4. Усно перекажи текст за планом. Дай ім’я оповідачеві.

     План
 1. Мішок сухого листя. 
 2. Дивні звуки.  
 3. Їжачок.
1 Скребицüкий Г. Оповідання про тварин. — К. : Веселка, 1965. — 80 с. — С. 9.
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Діагностична картка № 2

1. Прочитай текст. Добери заголовок.

Подовшали ночі, покоротшали дні. Сизі тумани вкри-
ваютü поля, сади, луки й ліси. 

В полі закінчуютü копати картоплю, буряки. Відліта-
ютü у теплі краї птахи. Сумовито попискує синичка.

Òілüки горобина весела. Вона червоніє кетягами ягід 
з-поміж золотого листя.

Òа й садки в багрянці. Пожовкло листя на ясенах, на 
в’язах. Ледü повіє вітерецü — і закружляє в повітрі над 
землею легкими зграями жовте листя.

З журналу

2. Дай відповіді на запитання.

 1) Як змінилися дні і ночі? 
 2) Що сказано про тумани?
 3) Як зустрічаютü осінü птахи?
 4) Яка горобина?
 5) Як прикрасила осінü листя дерев?
 6) Що допомагає листю танцювати?

3. Прочитай слова: кетяги, багрянець, ясен, в’яз, ледь, сизі ту-
мани, з-поміж листя.

4. Усно перекажи текст за планом.

       План
 1. Сизі тумани.
 2. У полі.
 3. Весела горобина.
 4. Òанок осіннüого листя.


