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І. Передмова 

 

Програма проведення державного тестування з української мови та 

літературного читання за курс початкового навчання розроблена відповідно до 

модернізованого Курікулума з української мови і літератури (I-IV класи). 

Випускний екзамен з української мови та літературного читання є обов’язковим 

для класів, в яких вивчається українська мова та література. 

Основною метою навчання української мови та літературного читання в 

початкових класах є формування і розвиток комунікативної компетентності з 

урахуванням можливостей та інтересів молодших школярів. Комунікативна 

компетентність є ключовою і полягає у здатності успішно користуватися усіма 

видами мовленнєвої діяльності в процесі спілкування. 

В процесі навчання конкретизуються навчальні, розвивальні, пізнавальні й 

виховні завдання. Ступінь навченості учнів виявляється шляхом проведення 

державного підсумкового оцінювання. 

Цілі програми: 

 якісно підготувати учнів до успішної здачі екзамену за курс початкової 

освіти; 

 допомогти вірно оцінити знання та уміння учнів. 

 

 

II. Статус предмета «Українська мова та література». 

 

Українська мова та література – обов’язковий предмет комунікативно-

лінгвістичного циклу у 1-4 класах, який вивчається у загальноосвітніх закладах 

Республіки Молдова з контингентом учнів українського походження з іншою 

мовою навчання як окремий предмет (3 години на тиждень). 

Державні стандарти з української мови та літературного читання 

визначають базові компетенції, яких мають досягти учні на кінець 4-го класу. 

Конкретизація, змістове наповнення цих характеристик забезпечується 

Модернізованим курікулумом, мета якого – визначити цілі, завдання, 

субкомпетенції, зміст, технології навчання і оцінювання з української мови і 

літературного читання на основі сучасних наукових підходів, з урахуванням 

специфіки вивчення предмета в умовах діаспори. 

Тестування з української мови та літературного читання є новою формою 
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державних екзаменів для учнів IV класу. На виконання тесту відводиться 60 

хвилин. 

Призначення тесту з української мови та літературного читання - оцінити 

ступінь підготовленості учнів IV класів з української мови і літературного 

читання. 

Метою екзамену є перевірка знань, умінь, навичок та ціннісних орієнтацій 

учнів. Іспит за курс початкової школи з української мови та літературного 

читання складається з єдиного тесту. Тест з української мови та читання 

складається з тексту для самостійного читання та п’ятнадцяти завдань тестового 

характеру різних типів складності (завдання закритого типу з вибором однієї 

правильної відповіді, завдання відкритого типу з короткою відповіддю, одне 

тестове завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (творче завдання – 5 

речень). 

Кількісний розподіл завдань тесту з української мови і літератури за 

змістовими лініями та складністю наведено в Матриці специфікацій. 

Максимальна сума балів за правильно виконану роботу становить 50 балів. 

 

 

III. Базові/трансверсальні компетенції та міжпредметні компетенції. 

 

Система базових /трансверсальних компетенцій, які прийняті в системі 

освіти Республіки Молдова базуються на системі ключових компетенцій, 

розроблених Европейською Комісією. 

 Навчально-пізнавальна компетентність. Компетентність учіння. 

Навчатись вчитись. Це сукупність компетентностей учня у сфері 

самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, 

методологічної, евристичної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної 

з реальними об'єктами, які пізнаються учнем. Сюди входять знання й 

уміння організації цілепокладання, планування, генерації ідей, аналізу, 

рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності. Стосовно 

досліджуваних об'єктів учень опановує креативні навички продуктивної 

діяльності: здобуванням знань безпосередньо з реальності, володінням 

прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами 

вирішення проблем. У межах даної компетентності визначаються вимоги 

відповідної функціональної грамотності: уміння відрізняти факти від 

домислів, володіння вимірювальними навичками, використання 

ймовірнісних, статистичних та інших методів пізнання. 

 Комунікативна компетентність. Компетентність спілкування рідною 

/державною та іноземною мовою. Включає знання необхідних мов, 

способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички 

роботи у групі, відігрівання різних соціальних ролей у колективі. Учень має 

вміти презентувати себе, написати лист, анкету, заяву, поставити запитання, 

вести дискусію й ін. Для опанування поданої компетентності в навчальному 

процесі фіксується необхідна й достатня кількість реальних об'єктів 

комунікації та способів роботи з ними для учня кожного ступеня навчання в 
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рамках кожного досліджуваного предмета чи освітньої галузі. 

 Базові компетенції з математики, природознавства і технологій. 

Організація особистої діяльності в технологіях, що постійно змінюються. 

Набуття базових знань в галузі математики, природничих наук та 

технологій, виходячи із власних потреб. Реалізація самостійних і творчих 

дій для охорони навколишнього простору. 

 Інформаційна компетентність. За допомогою реальних об'єктів (телевізор, 

магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, модем, копір тощо) й 

інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, 

Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати 

необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та 

передавати її. Дана компетентність забезпечує навички діяльності учня 

стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах та освітніх 

галузях, а також у навколишньому світі. 

 Громадянська компетентність надає можливість орієнтуватися та діяти в 

умовах сучасного суспільно-політичного життя, володіти процедурами 

демократичної участі, захищати права та інтереси людини і громадянина, 

громадські обов’язки, стратегії розвитку громадянського суспільства. 

Робити свідомий вибір та застосовувати демократичні технології прийняття 

індивідуальних та колективних рішень, враховуючи інтереси і потреби 

громадян, представників певної спільноти, суспільства та держави. 

 Ціннісно-смислова компетентність. Компетентність учіння. Це 

компетентність у сфері світогляду, пов'язана з ціннісними орієнтирами 

учня, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у 

ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, 

уміти вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, 

приймати рішення. Дана компетентність забезпечує механізм 

самовизначення учня в ситуаціях навчальної й іншої діяльності. Від неї 

залежать індивідуальна освітня траєкторія учня та програма його 

життєдіяльності в цілому. 

 Компетентність особистісного самовдосконалення спрямована на 

засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, 

емоційної саморегуляції та самопідтримки. Реальним об'єктом у сфері даної 

компетентності виступає сам учень. Він опановує способи діяльності у 

власних інтересах і можливостях, що виражається в його безперервному 

самопізнанні, розвитку необхідних сучасній людині особистісних якостей, 

формуванні психологічної грамотності, культури мислення та поведінки. До 

даної компетентності належать правила особистої гігієни, турбота про 

власне здоров'я, статева грамотність, внутрішня екологічна культура. Сюди 

ж входить комплекс властивостей, пов'язаних з основами безпечної 

життєдіяльності особистості. 

 Загальнокультурна компетентність. Коло питань, в яких учень повинен 

бути добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий досвід діяльності: це 

особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні 

основи життя людини й людства, окремих народів, культурологічні основи 



 
Aprobată la Comisia Naţională de Examene  Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar LIMBA UCRAINEANĂ 

 Ministerul Educaţiei  4 Agenţia de Asigurare a Calităţii 

сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, роль науки та релігії в 

житті людини, їх вплив на світ,компетентності в побутовій і культурно-

дозвіллєвій сфері, наприклад, володіння ефективними способами організації 

вільного часу. До цього ж належить досвід засвоєння учнем наукової 

картини світу, що розширюється до культурологічного й загальнолюдського 

розуміння світу. 

 Підприємницька. Соціально-трудова компетентність означає володіння 

знаннями та досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності 

(виконання ролі громадянина, спостерігача, виборця, представника тощо), у 

соціально-трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, виробника), у 

сфері сімейних стосунків та обов'язків, у питаннях економіки та права, у 

галузі професійного самовизначення. У дану компетенцію входять, 

наприклад, уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти відповідно до 

особистої та суспільної вигоди, володіти етикою трудових і громадських 

взаємин. Учень опановує мінімально необхідні для життя в сучасному 

суспільстві навички соціальної активності та функціональної грамотності. 

 

 

IV. Специфічні компетенції предмета  

«Українська мова та література» для початкового навчання. 

 

1. Компетенції 
 

1.1. Слухає уважно і розуміє співбесідника в навчальних мовленнєвих 

ситуаціях, відповідає на питання, адекватно бере участь у діалозі. 

1.2. Розмовляє по-українськи виразно і правильно, дотримуючись вивчених 

орфоепічних і граматичних норм та правил українського мовленнєвого 

етикету в межах базової тематики мовленнєвої діяльності.  

1.3. Читає усвідомлено, правильно, виразно і достатньо побіжно (80-90 слів за 

хвилину). 

1.4. Пише грамотно, дотримуючись вивчених правил правопису: грамотне і 

каліграфічне списування і письмо під диктовку тексту із 40-50 слів з 

вивченими орфограмами і пунктограмами, без змін, пропусків, замін букв. 

1.5. Розпізнає основні одиниці мовлення: текст, речення, слово, звук. Розрізняє 

монологічне і діалогічне мовлення; функціонально-смислові типи тексту 

(розповідь, опис, міркування); літературні жанри (оповідання, казка, вірш, 

байка, прислів’я і приказка, загадка). 

1.6. Розуміє загальний смисл прослуханого чи прочитаного тексту, відповідає на 

питання за змістом тексту.  

1.7. Співвідносить заголовок зі змістом тексту, визначає тему і головну думку 

прочитаного чи прослуханого тексту, персонажів, місце, час і послідовність 

подій. 

1.8. Знаходить у тексті слова і вирази, що характеризують зовнішність героя і 

його внутрішній стан, виражає власне ставлення до героя та його вчинків. 

1.9. Переказує усно або письмово прослуханий чи прочитаний текст-розповідь 

або текст-опис (110-120 слів). 
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1.10. Розпізнає і розрізняє букви і звуки, звуки голосні і приголосні, приголосні 

дзвінкі і глухі, тверді і м’які; ділить слова на склади, розрізняє наголошені і 

ненаголошені склади. 

1.11. Розуміє значення слова, тлумачить його; розпізнає однозначні і 

багатозначні слова, слова, вжиті в переносному значенні, вживає їх у 

власному мовленні як засоби художньої виразності (порівняння, 

уособлення(без терміну), епітет (без терміну). Класифікує слова за лексико-

тематичними групами, розпізнає, добирає і використовує в усному і 

писемному мовленні однорідні слова, синоніми, антоніми. 

1.12. Розрізняє значущі морфеми слова і аналізує слова за будовою; розпізнає 

основу і закінчення, виділяє корінь, префікс, суфікс. 

1.13. Розпізнає самостійні і службові частини мови за їх смисловими і 

граматичними особливостями; правильно використовує вивчені форми 

самостійних частин мови. 

1.14. Розрізняє основні одиниці синтаксису: словосполучення, речення, текст. 

Розпізнає і доцільно використовує у власному мовленні різноманітні види 

речень: за метою висловлювання (розповідні, питальні і окличні), за 

інтонацією (окличні/неокличні) і за структурою (прості поширені і 

непоширені).  

1.15. Установлює зв’язок між словами у реченні; знаходить головні (підмет і 

присудок) і другорядні (додаток, означення і обставина) члени речення. 

Складає речення за моделлю і без неї, тексти за сюжетними малюнками, за 

планом, на задану тему обсягом 10-12 речень. Удосконалює тексти за 

змістом, структурою, грамотністю. 

1.16. Робить звуко-буквений, морфемний і морфологічний аналіз слова, 

синтаксичний розбір простого речення. Доречно вживає вивчені мовні та 

мовленнєві терміни. 

1.17. Уміє користуватися навчальною книгою, словниками, хрестоматіями та 

іншими джерелами інформації, а в перспективі - Інтеренетом. 

1.18. Розрізняє літературне українське мовлення і діалектне; українську, 

російську і державну мови. 

1.19. Усвідомлює, що рідна мова є засобом пізнання навколишнього світу, 

культури і цінностей українського народу. 
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V. Вимоги щодо загальноосвітньої підготовки учнів 4 класу 

 

 Читання 

Розвиток умінь усвідомлено сприймати письмове повідомлення. 
Специфічні компетенції Субкомпетенції Цілі оцінювання 

Читає усвідомлено, правильно, виразно і 

достатньо побіжно. 
 Свідомо, правильно, виразно читає 

вголос у темпі 60-80 слів за хвилину 

або про себе у темпі 100-130 слів за 

хвилину.  

Учень має бути здатним: 

 самостійно користуватися навчальними завданнями до 

тексту;  

 вилучати із прочитаного тексту незнайомі слова і вирази, 

визначати їх лексичне значення. 

 Орієнтується у структурі 

прочитаного тексту: членує його на 

логічно завершені частини, складає 

план.  

Учень має бути здатним: 

  визначати тему та мікротеми тексту;  

  добирати заголовок до кожної частини; 

 ділити текст на частини. 

Розпізнає основні одиниці мовлення: текст, 

речення, слово, звук. 

Розрізняє монологічне і діалогічне мовлення; 

функціонально-смислові типи тексту 

(розповідь, опис, міркування); літературні 

жанри (оповідання,казка, вірш, байка, 

прислів’я і приказка, загадка). 

 Визначає функціонально-смисловий 

тип, стиль та жанр прочитаного 

тексту.  

Учень має бути здатним: 

 визначати тип(розповідь, опис, міркування) тексту;  

 визначати стиль (художній,науковий) тексту; 

 визначати жанр (казка, загадка, прислів'я, скоромовка, 

вірш, оповідання, байка) прочитаного тексту. 

Розуміє загальний смисл прослуханого чи 

прочитаного тексту, відповідає на питання за 

змістом тексту. 

 Правильно розуміє зміст 

прочитаного тексту, визначає його 

тему та головну думку. 

Учень має бути здатним: 

 відповідати на питання та самостійно 

 формулювати питання до прочитаного тексту. 

Співвідносить заголовок зі змістом тексту, 

визначає тему і головну думку прочитаного 

чи прослуханого тексту, персонажів, місце, 

час і послідовність подій. 

 Правильно розуміє зміст 

прочитаного тексту, визначає його 

тему та головну думку.  

Учень має бути здатним: 

 за змістом чи головною думкою тексту дібрати заголовок;  

 з'ясувати час, місце дії; 

  знайти слова, речення, в яких передано зображення 

певних подій, вчинків, картин природи, описів героїв тощо; 

  визначати тему та головну думку тексту; 

 з’ясувати логічну послідовність подій в прочитаному 

тексті; 

 визначати речення, в якому висловлена головна думка 

тексту. 
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 Письмо 

Розвиток умінь вільно і правильно висловлювати свої думки в письмовій формі. 
Специфічні компетенції Субкомпетенції Цілі оцінювання 

Розпізнає основні одиниці мовлення: текст, 

речення, слово, звук. 

Розрізняє монологічне і діалогічне мовлення; 

функціонально-смислові типи тексту 

(розповідь, опис, міркування). 

 Складає самостійно і записує речення, 

тексти (розповідь, опис, міркування).  

Учень має бути здатним: 

 складати діалог, вживати речення-репліки в 

діалогах;  

 складати прості речення; 

 доповнювати речення за питаннями, поширювати їх, 

встановлювати зв’язок між словами в реченні. 

Знаходить у тексті слова і вирази, що 

характеризують зовнішність героя і його 

внутрішній стан, виражає власне ставлення до 

героя та його вчинків. 

 Висловлює своє ставлення до 

прочитаного: дає оцінку вчинкам 

героїв,подіям. 

Учень має бути здатним: 

 складати і записувати тексти про характер і вчинки 

героїв прочитаного твору;  

 давати оцінку подіям і вчинкам героїв, зіставляти їх, 

робити висновки. 

Розпізнає і розрізняє букви і звуки, звуки 

голосні і приголосні, приголосні дзвінкі і глухі, 

тверді і м’які; ділить слова на склади, розрізняє 

наголошені і ненаголошені склади. 

 Аналізує слова, нескладні за звуковою 

структурою; послідовно називає звуки; 

виконує морфемний аналіз простих за 

будовою слів, розрізняє спільнокореневі 

слова і форми слова.  

Учень має бути здатним: 

 виконувати звуко-буквений аналіз слів;  

 визначати голосні і приголосні звуки; 

 розрізняти тверді і м’які,дзвінкі та глухі приголосні; 

 наголошені і ненаголошені склади та звуки. 

 Дотримується у писемному мовленні 

вивчених правил орфографії і пунктуації. 

Учень має бути здатним: 

 розрізняти наголошені і ненаголошені голосні, 

добирати перевірні слова;  

 писати грамотно, відповідно до орфографічних та 

пунктуаційних норм. 

Розуміє значення слова, тлумачить його; 

розпізнає однозначні і багатозначні слова, 

слова, вжиті в переносному значенні, вживає їх 

у власному мовленні як засоби художньої 

виразності (порівняння, уособлення(без 

терміну), епітет (без терміну). Класифікує слова 

за лексико-тематичними групами, розпізнає, 

добирає і використовує в усному і писемному 

мовленні однорідні слова, синоніми, антоніми. 

 Знаходить у прочитаному тексті 

синоніми, антоніми, омоніми; слова, 

вжиті в переносному значенні, засоби 

художньої виразності: порівняння, 

уособлення, епітети (без терміну).  

 Удосконалює письмові роботи за змістом 

і грамотністю. 

Учень має бути здатним: 

 використовувати найбільш влучні синоніми, 

антоніми, багатозначні слова, слова з переносним 

значенням при побудові речень, власних 

висловлювань,при редагуванні текстів, при доборі в 

парах. 
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Розрізняє значущі морфеми слова і аналізує 

слова за будовою; розпізнає основу і закінчення, 

виділяє корінь, префікс, суфікс. 

 Розбирає прості слова за будовою. Учень має бути здатним: 

 виконувати морфемний аналіз слова.  

Розпізнає самостійні і службові частини мови за 

їх смисловими і граматичними особливостями; 

правильно використовує вивчені форми 

самостійних частин мови. 

 Розрізняє, знаходить у тексті і самостійно 

добирає іменники, прикметники, 

дієслова, прийменники; спільнокореневі 

слова. Групує, класифікує мовні одиниці. 

Учень має бути здатним: 

 розрізняти слова різних частин мови у тексті. 

 Дотримується у писемному мовленні 

вивчених правил орфографії і пунктуації.  

Учень має бути здатним: 

 Грамотно, відповідно до орфографічних норм 

записувати іменники, прикметники, займенники, 

числівники, дієслова, прислівники,прийменники.  

Установлює зв’язок між словами у реченні; 

знаходить головні(підмет і присудок) і 

другорядні (додаток, означення і обставина) 

члени речення. Складає речення за моделлю і 

без неї, тексти за сюжетними малюнками, за 

планом, на задану тему. 

 Спостерігає за зв’язком слів у реченні. 

Будує (доповнює, трансформує) 

сполучення слів та різні за синтаксичною 

будовою речення.  

Учень має бути здатним: 

 поєднувати однорідні члени речення за допомогою 

інтонації та сполучників (без уживання терміна) і, 

та, але, а;  

 вживати кому перед а, але, та в значенні але. 

 Складає самостійно і записує речення, 

тексти (розповідь, опис, міркування).  

Учень має бути здатним: 

 складати і записувати текст-розповідь, опис (за 

планом, малюнком, опорними словами , поданим 

початком),текст-роздум (за зразком). 

Робить звуко-буквений, морфемний і 

морфологічний аналіз слова, синтаксичний 

розбір простого речення. Доречно вживає 

вивчені мовні та мовленнєві терміни. 

 Аналізує слова, нескладні за звуковою 

структурою; виконує морфемний аналіз 

простих за будовою слів, розрізняє 

спільнокореневі слова і форми слова. 

Учень має бути здатним: 

 виділяти складові частини слова, простого речення;  

 давати характеристику окремим звукам. 

 

VI. Приклади тестових завдань з української мови та літературного читання. 
Знання і розуміння 

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ (ітеми) 

1.Обведи кружечком букву, що позначає правильний варіант відповіді, в 1-3 завданнях. 

 Де жив коник-музикант? 

 А)на березі річки; В) у полі; С) біля озера;  D) у сквері. 

 Чого дуже хотілося конику? 

 А) танцювати;  В) співати; С) відпочивати; D) гратися. 

 У кого коник вчився співати? 

 А) у сороки;  В) у солов’я; С) у кішки;  D) у орла. 



 
Aprobată la Comisia Naţională de Examene  Proces-verbal nr. 2 din 26 decembrie 2013 

Validată prin Ordinul Ministrului Educaţiei  nr. 1216 din 27 decembrie 2013 

Programa pentru evaluarea finală a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar LIMBA UCRAINEANĂ 

 Ministerul Educaţiei  9 Agenţia de Asigurare a Calităţii 

2. Склади і запиши 4 питання за змістом тексту, які починалися б словами: 

- Що  ? 

- Де  ? 

- Яким чином  ? 

- Чому  ? 

3(а). Підкресли у прочитаному тексті 10 слів, які є стрижневими для розуміння теми та ідеї тексту. 
 

3(б). Про що йдеться в прочитаному тексті? Правильну відповідь обведи кружечком. 

 А) про коника; В) про зозулю; С) про жабку;  D) про птахів. 
 

3(в). Добери і запиши заголовок до поданого тексту. 
 

3(г). Визнач, який із заголовків найбільш точно відбиває тему тексту. Обведи кружечком букву, що позначає правильну відповідь. 

 А) Коник-музикант; В) Шукай свій талант; С) Про веселого коника; D) Пошуки. 

4(а). Визнач і запиши героїв тексту. 

  
 

4(б). Підкресли однією лінією слово, що позначає жанр прочитаного тексту. 

Казка, оповідання,вірш, загадка, прислів’я. 
 

4(в). Розташуй дієслова в тому порядку, в якому відбувалися події у тексті. Познач кожне дієслово цифрою поруч зі словом. 

Жив__, вирішив__,не вмів __, сміються ___, тренується. 

5(а). Визнач тип тексту. Обведи кружечком букву, що позначає правильну відповідь. 

 А) розповідь;  В) опис; С) міркування. 
 

5(б). Випиши з тексту 3 словосполучення, вжитих у переносному значенні. 

 

Застосування 
ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ (ітеми) 

6 . Вибери прислів’я, що передає головну думку тексту. Обведи кружечком букву, що позначає правильну відповідь. 

 А) Одна бджола мало меду наносить.  

 В)Дома й стіни допомагають.  

 С) Чужа хата гірше ката.  

 D) Язиком сяк і так, а ділом ніяк. 

7 (а). Серед поданих слів вибери і підкресли однією лінією ті, за допомогою яких можна охарактеризувати головного героя: 

Сміливий, ледачий,чуйний, невеселий, доброзичливий, роботящий,щедрий. 
 

7(б). Випиши 5 слів та словосполучень, за допомогою яких автор характеризує головного героя. 

8(а). Поділи текст на 3 частини. Добери і запиши заголовок до кожної з них. 
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8(б). На скільки частин можна поділити текст? Обведи кружечком букву, що позначає правильну відповідь. 

 А) 2; В) 3 ; С) 4; D) 5. 

9(а). В якій із поданих груп слова є антонімами. Обведи кружечком букву, що позначає правильну відповідь. 

 А) сумний-радісний.  В) гірко-важко.  С) співати-тьохкати. 
 

9(б). Добери до кожного слова синоніми з тексту. 

10(а). Добери з тексту до поданих слів перевірні,запиши їх. Виділи корінь. 

проживають -________________, крильми -_______________. 
 

10(б). Добери і запиши по 2 спільнокореневих слова до поданих слів з тексту. 

Тихесенько - __________________________________________________________ . 

Закричали - __________________________________________________________ . 
 

10(в). Визнач, скільки букв та звуків у кожному слові. 

 Чогось _______звук. ___________ букв. 

 Щаслива ______звук. _________ букв. 

 Поїла______звук. _________ букв. 

11(а). Допиши пропущені закінчення. 

Дружина лісник___ принесла з ліс___ білочк___. Вони милувал___ся нею. Але білочка була сумн____.  

Школяр____ випустили маленьк____ на вол___. 
 

11(б). Утвори від слів, поданих в дужках, прикметники, запиши їх. 

(Березень) ___________________ повітря називають веселим святом світла. Ось над головою почувся (дзвін)___________________ сміх. 
 

11(в). Підкресли слова, в яких до,на,в є частиною кореня. 

Добрий, добігти, нагорода, наш, великий, вгадати. 

12. Встав, де потрібно,пропущені розділові знаки. 

 
Обгрунтування (аналіз, інтеграція, синтез) 

ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ (ітеми) 

13(а). Визнач самостійно і запиши одним реченням головну думку прочитаного тексту. 
 

13(б). Визнач самостійно і запиши одним реченням тему прочитаного тексту. 

14(а). Добери і запиши заголовок, який би відповідав ідеї прочитаного тексту. 
 

14(б). Добери і запиши заголовок, який би відповідав його темі. 

15(а). Кого ти вважаєш справжнім другом? Напиши про це текст-розповідь (5 речень). 
 

15(б). Поміркуй, яким зможе стати герой тексту у майбутньому. Розповідь запиши у вигляді тексту (5 речень). 
 

15(в). Чи подобається тобі осінь? Чому? Напиши про це текст – міркування (5 речень) 
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VII. Зміст державного оцінювання. 

 

 Базові відомості з теорії мовлення. 

 Текст. 

 Синтаксис . 

 Частини мови: іменник, дієслово, прикметник, займенник, числівник, 

прислівник. 

 Літературне читання. Усна народна творчість. Поезія. Проза. 

 Літературознавча пропедевтика: 

- Тема та основна думка твору. 

- Сюжет та композиція. 

- Герой твору. 

- Автор твору. 

- Мова художнього твору. 

- Жанр. 

 Засоби художньої виразності. 

 

 

 

 

VIII. Матриця специфікацій. 

 

Область 

знань 

Знання і 

розуміння 
Застосування 

Обгрунтування 

(аналіз. інтеграція, 

синтез) 

Всього 

Читання 18% 

(9 балів) 
30% 

(15 балів) 

12% 

(6 балів) 
60% 

Письмо 12% 

(6 балів) 

20 

(10 балів) 

8% 

(4 бали) 
40% 

Бали  15 

балів 
25 

балів 
10 

балів 
50 

балів 

Всього  30% 50% 20% 100% 
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IX. Зразок тесту  

з української мови та літературного читання для IV класу. 
 

Прочитай уважно текст і виконай завдання до нього. 

 

А чи знаєте ви, що мурахів з давніх-давен вважають мудрецями? 

Після свого народження юна мураха не виходить з мурашника доти, доки не 

закінчить навчання у мурашиній школі. Спочатку їй доручають підносити їжу 

мурашиній королеві. Трохи згодом вчать доглядати яйця та личинки в 

мурашиному дитсадочку. І тільки через сорок днів їй вперше дозволяють вийти зі 

свого будиночка. Тепер вона вже зовсім доросла і може самостійно обрати собі 

професію, яку не змінить протягом усього життя. А живе робоча мурашка сім 

років. Мурашина ж королева – двадцять. 

Ви запитаєте, які саме професії можуть бути у мурашки? Таких професій аж 

п’ять. Можна стати фуражиром, тобто роздобувати і носити до мурашника їжу. 

Або солдатом. – охороняти входи до будиночка від чужаків і ворогів. Можна 

стати нянечкою і все життя доглядати майбутніх мурашечок. Будівельники ж 

розбудовують мурашину фортецю. А найчудовіша мурашина професія – 

«обігрівач». Такий працівник «загоряє» на сонці протягом десяти хвилин, а потім 

чимшвидше біжить до мурашника й сидить, поки не охолоне. Так мурашки гріють 

свій будиночок. 

Отже, зустрінете мурашник – не руйнуйте його, в ньому захований великий 

і цікавий світ! 

 

(Н. Вернигора) 

 
№ Item Scor 

В завданнях 1-3 виберіть і обведіть кружечком букву, що позначає правильну відповідь на 

кожне запитання 

1 Скільки років живе робоча мурашка? 

А. п’ять років  B. сім років C. три місяці  D. два тижні 

L/0/1 

2 Які професії не можуть бути у мурашки? 

A. солдат B. лікар C. нянечка D. обігрівач 

L/0/1 

3 Через скільки днів мураха має право вийти зі свого будиночка? 

А. 28 днів  B. 40 днів  C. 35 днів D. 17 днів 

L/0/1 

4 Склади самостійно і запиши чотири запитання до прочитаного 

тексту, які б починалися словами: 

Чи            

Скільки           

Які            

Як            

 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

5 Про що йдеться в прочитаному тексті? Правильну відповідь обведи 

кружечком. 

А. про коника  B. про птахів C. про мурашок D. про жабку 

 

L/0/1 

6 До якого типу мовлення належить прочитаний текст? 

А. Розповідь.  B. Опис. C. Міркування. 

L/0/2 

7 Добери і запиши заголовок, який би відповідав темі тексту. 

  

L/0/1/2 
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8 Підкресли речення, в якому висловлена головна думка прочитаного 

тексту. 

  

 

L/0/1/2 

9 Випиши з тексту два слова, вжитих у переносному значенні. 

  

L/0/1/2 

10 До поданих слів добери антоніми і запиши їх. 

Друг -            

Тепло -           

Сухий -           

 

L/0/1/2/3 

11 Випиши з тексту два спільнокореневих слова до слова мураха. Познач 

у них корінь. 

  

  

 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

12 Утвори від слів, поданих в дужках, прикметники, запиши їх. 

(Осінь) ________________________ ранку діти зібралися на 

(ліс)________________________галявині. 

(Сонце) ______________________ проміння вигравало на листях.  

(Діти) _________________________сміх лунає в лісі. 

 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

L/0/1/2 

 

13 Запиши, вставляючи замість крапок пропущені літери. 

Ясне сонечко викотилос… з-за гори, обдає своїм т…плом. Промін…я 

розсіваєт…ся по зеленій долині. А легенький вітерець н…се з холодком 

пахощі ст….пових рослин. 

 

L/0/1/2/3 

4/5/6 

14 Встав, де потрібно, пропущені розділові знаки. 

Чудовий ліс! Мішаний. І дуби в лісі ростуть, і ясенки, і берестки і сосни. У 

тиху погоду в лісі ані шелесне. Тільки коли-не-коли флейтою іволга заграє 

застукотить дятел затілівкає щиглик. І знову тихо. 

 

L/0/1/2/3 

15 Спираючись на поданий текст, склади і запиши твір-розповідь про 

мурашок. (5 речень) 

  

  

  

  

  

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 

L/0/1 
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X. Схема оцінювання тесту  

з української мови і літературного читання. 
№ Варіанти правильних відповідей Кількість балів  

1 В) сім років  1 бал - за умови правильної відповіді. 1 б 

2 В) лікар  1 бал - за умови правильної відповіді. 1 б 

3 В) 40 днів  1 бал - за умови правильної відповіді. 1 б 

4 1. Чи може молода мурашка вийти відразу з мурашника? 

2. Скільки років живе мурашина королева? 

3. Які професії можуть мати мурахи? 

4. Як мурашки гріють свій будиночок? 

8 балів 

- по 2 бали за кожне речення 

8 б 

5  С. про мурашок 1 бал - за умови правильної відповіді 1 б 

6 А. Розповідь. 2 бали - за умови правильної відповіді. 2 б 

7 Світ мурах. Мурахи. Великий і цікавий світ. Мудреці 2 бали - за умови правильної відповіді. 2 б 

8 Отже, зустрінете мурашник – не руйнуйте його, в ньому захований великий і цікавий світ! 2 бали - за умови правильної відповіді. 2 б 

9 мудреці, навчання, (мурашина) школа, (мурашиний) дитсадочок, будиночок, 

професія, королева тощо. 

2 бали - за умови правильної відповіді. 2 б  

10 Друг – ворог. Тепло - холодно.  

Сухий – мокрий. 

3 бали - по 1 б. за кожний правильно дібраний 

антонім. 

3 б 

11 Мураха - мурашник, мурашиний, мурашка (мурашечка). 

Корінь – мурах (мураш).  

4 бали - по 1 б. за кожне правильно дібране 

спільнокореневе слово + по 1 б. за правильно 

визначений корінь слова. 

4 б 

 

12 Осіннього ранку діти зібралися на лісовій галявині. Сонячне проміння вигравало на 

листях. Дитячий сміх лунає в лісі.  

6 балів - по 1 б. за кожен правильно утворений 

прикметник + по 1 б. за правильно вжиту 

прикметникову форму. 

6 б 

13 Ясне сонечко викотилось з-за гори, обдає своїм теплом. Проміння розсівається по 

зеленій долині. А легенький вітерець несе з холодком пахощі степових рослин.  

6 балів - по 1 б. за кожну правильно вставлену 

букву. 

6 б 

14 Чудовий ліс! Мішаний. І дуби в лісі ростуть, і ясенки, і берестки, і сосни. У тиху 

погоду в лісі ані шелесне. Тільки коли-не-коли флейтою іволга заграє, застукотить 

дятел, затілівкає щиглик. І знову тихо. 

3 бали - по 1 б. за кожний правильно вставлений 

розділовий знак. 

3 б 

15 Мурахи дуже мудрі . Маленькі мурашки навчаються у мурашиній школі. Вони 

вчаться, як і діти. Кожна мурашка приносить користь. Не можна кривдити мурашок. 

8 балів - по 1 б. за кожне речення  

2 б.- за грамотність всього тексту (1бал – за 1-2 

помилки, 3 і більше помилок 0 – балів). 

1 б.- за зміст тексту.  

8 б 

 Всього:  50 балів  
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