
(за підручником В.О.Науменко) 

      121 годин на рік 

         І семестр – 57 годин (3 години на тиждень) 

                                                          ІІ семестр – 64 години (4 години на тиждень 

 

 провадить діалог (6-7 реплік) з учителем, однокласниками на основі 

прочитаного 

 складає план оповідання, казки, статті (до 5 пунктів); використовує його для 

розповіді, різних видів переказу;  

 знає напам’ять 7-8 прислів’їв, розуміє їх зміст та пояснює, у якій життєвій 

ситуації доцільно вживати кожне з прислів’їв; добирає і використовує 

прислів’я в розповіді про героїв оповідань; співвідносить прислів’я й основну 

думку оповідання. 

 складає невеликі усні розповіді про життєвий шлях 2-3 письменників, події, 

які особливо запам’яталися; пояснює, як, з яких джерел можна одержати 

біографічні відомості про майстрів мистецтва слова; називає основні теми та 

жанри їх творів; 

Кількісні показники темпу читання вголос 

 
Клас І семестр ІІ семестр 

4 80-85 сл/хв 90-95 сл/хв 

 

Поточна перевірка навички читання вголос здійснюється в усній формі 

індивідуально у комплексі з усіма показниками: правильність, спосіб, виразність, 

темп, розуміння прочитаного. Для читання учневі пропонують незнайомий художній, 

науково-художній текст, який у кожному класі відрізняється складністю змісту, 

мовою твору, побудовою речень, у 4 класі – 240-270 слів). Після читання вголос учню 

пропонується усно або письмово виконати завдання на розуміння прочитаного.  

Поточна перевірка навички читання мовчки у 4 класах – в письмовій формі 

фронтально за показниками: спосіб, темп, розуміння прочитаного. Учні мають 

прочитати текст мовчки і письмово виконати завдання. Для цього вчитель пропонує їм 

узяти в руки олівці. Після слова вчителя «Старт», учні розпочинають читання тексту. 

Через три хвилини вчитель говорить «Фініш» і учні ставлять олівцем крапку над 

словом, на якому зупинились. Далі учні дочитують текст і виконують запропоновані 

завдання.  

Обсяг текстів у 4 класі – 330-390 слів.  

 

 

 



Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок, які проводяться  

в 4 класі з літературного читання 

 

Вид перевірки 4 клас 

І 

сем. 

ІІ 

сем. 

Навичка читання вголос (усно). Контрольні роботи 

№ 4 і № 8 

1 1 

Навичка читання мовчки (письмово). Контрольні 

роботи № 2 і № 6 

1 1 

Аудіювання (письмово). Контрольні роботи у 4 

класі № 1 і № 5;  

1 1 

Усний переказ прочитаного твору (усно). 

Контрольна робота № 3 

1 - 

Робота з літературним твором (письмово). 

Контрольна робота № 7 

- 1 

Підсумкова контрольна робота/ Державна 

підсумкова атестація 

– 1 

Загальна кількість перевірок за семестр 4 5 

 

Примітка: якщо контрольна робота виконується письмово, то проводиться 

і записується на окремому уроці. Якщо усно – 10-15 хв виділяється на кожному 

наступному уроці. Записується як контрольна робота з природознавства. 

Аудіювання - Слухання-розуміння художнього та науково-художніх творів 

(оповідання обсягом 280-300 слів). Для письмової перевірки аудіативних умінь 

добирають 8 тестових завдань, з яких 4 завдання закритого типу з вибором однієї 

правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів по 1 балу за кожне і 4 

завдання відкритого типу по 2 бали за кожне. Зміст завдань такі самі, як і для усної 

перевірки аудіативних умінь. 

 

 

 

 

 

 

Вид поточної перевірки 4 клас 

І 

сем. 

ІІ 

сем. 

Читання напам’ять віршованих 

текстів 

3 3 

Читання напам’ять прозових 

текстів 

1уривок з казки  

(35-40 слів) 

1 уривок з 

оповідання (35-40 

слів) 



№ 
уроку 

Дата  Теми уроку 
Сторінка 

підручника 

З чистої криниці народної творчості 

1   Малі фольклорні форми: прислів’я, 

приказки, лічилки, загадки, усмішки; 

соціально-побутові казки, притчі, 

легенди, народні пісні. 

Перлинка 

 С. 4-5 

2   Прислів’я. Приказки Перлинка 

 С. 6-8 

3   Загадки. Перлинка 

 С. 8-11 

4   Урок позакласного читання № 1 

«Скарби усної народної творчості 

для дітей» 

 

5   Скоромовки. Лічилки. Перлинка 

 С.11-12 

6   Легенда як твір-переказ про якісь події, 

факти, людей, оповитий казковістю, 

фантастикою. Тополя. (народна 

легенда) 

В.Науменко  

С.14-15 

7   Волошки. (народна легенда) Перлинка 

 С.27-28 

8   Герої легенд, їхні риси особистості.  

Звідки пішло прізвище та ім’я 

Богдана Хмельницького. (авторська 

легенда) 

О.Я.Савченко 

С.30-32 

9   Над Дніпром. (авторська легенда. 

І.Франко) 

Перлинка 

 С. 30-33 

10   Народна притча. Яблуня. Перлинка 

 С. 35-36 

11   Урок позакласного читання №2          

«Хто не знає свого минулого, той не 

вартий свого майбутнього» 

 

12   Контрольна робота №1. 

Аудіювання. (письмово) 

 

13   Підсумковий урок за темою «З чистої 

криниці народної творчості». 
Тем.бал 

 

Давнина казкою красивою до нас долина 

Народні казки 

14   Казки (соціально-побутові). 

Українська народна казка. Золотий 

черевичок. 

В.Науменко  

С.20-21 

15 
 

  Відображення народного побуту у 

соціально-побутовій казці. Місце 

В.Науменко 

С.21-28 



16 подій у казці, особливості мови цих 

казок.   Відмінність соціально-

побутових казок від казок про тварин 

та героїко-фантастичних (чарівних). 

Золотий черевичок. Українська 

народна казка 

17   Удосконалення навичок свідомого, 

правильного, виразного читання 

вголос із дотриманням основних 

норм літературної вимови.  

Царівна-лисичка 

Перлинка 

 С.40-42 

18   Злагода. Киргизька народна казка. В.Науменко  

С.28-31 

19   Урок позакласного читання №3  

«Казка мудрістю багата» 

 

20   Контрольна робота №2 Навички 

читання мовчки(письмово) 

 

21   Підсумковий урок за темою «Народні 

казки» 

Тем.бал 

Літературні казки 

 
22 
23 

  Зв’язок літературної казки з 

фольклорною. Письменники-казкарі. 

Чому вода в морі солона.                                                                                        

Перлинка 

 С.48-49, 

49-53 

24   Михайло Коцюбинський. Іванко та 

Чугайстир. 

Перлинка 

 С.100-102 

 

25   Ірен Рздобудько. Духи, що живуть у 

посуді. 

Перлинка 

 С. 102-106 

 

26 Мар’яна та 

Тарас 

Прохаськів  

"Хто 

зробить 

сніг" 

 Урок позакласного читання №4 

«Літературні казки українських 

письменників» 

http://firtka.if.ua/?action=show&id=59707 

http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/31772/ 

starylev.com.ua/hto-zrobyt-snig 

 

27   Всеволод Нестайко. Казка про жар-

птицю, про братів-чарівників, про 

Василису Прекрасну та її сестер. 

(уривок казки напам’ять – С.110 - 41 

слово) 

Перлинка 

 С.109-112 

С. 113-116 

 

28   Олександр Дерманський. Млин. 

Контрольна робота №3 Усний 

переказ прочитаного твору 

Перлинка 

 С.116-121 

http://firtka.if.ua/?action=show&id=59707
http://vsiknygy.net.ua/shcho_pochytaty/31772/


29   Леся Воронина. Суперагент 000. 

Контрольна робота №3 Усний 

переказ прочитаного твору 

Перлинка 

 С.121-125 

30   Підсумковий урок за темою 

«Давнина казкою красивою до нас 

долина». Контрольна робота №3 

Усний переказ прочитаного твору 

Тем.бал 

Краса світу в художньому творі 

31   Василь Сухомлинський  Краса, 

натхнення, радість і таємниця. 

В.Науменко  

С. 31-32 

Лірика. Пейзажна лірика 

30   Тарас Шевченко. Встала й весна...  

(напам’ять) 

В.Науменко  

С.35 

31   Урок позакласного читання №5 

«Шевченко - це народ, і як народ, він 

буде вічно жити» 
http://bestlessons.at.ua/index/ukrajinske_chitannja_4_klas/0-

168 

 

32   Тарас Шевченко.  Чудовий Дніпро. 

(переклад М.Рильського). Реве та 

стогне Дніпр широкий... 

В.Науменко  

С.36 

33   Тарас Шевченко. За сонцем 

хмаронька пливе 

В.Науменко  

С.39 

34   Іван Франко. Полудень В.Науменко  

С.42-43 

35   Іван Франко. Сипле, сипле, сипле 

сніг... 

В.Науменко  

С.46 

36   Леся Українка. Вже сонечко в море 

сіда... 

В.Науменко  

С.47-49 

40   Леся Українка. Плине білий човник, 

хвилечка колише... Сосна. 

В.Науменко  

С.49-51 

41   Урок позакласного читання №6 

«Краса природи у віршах українських 

поетів» 

 

42   Ліна Костенко. Здивовані квіти. 

Красива осінь вишиває клени. 

(напам’ять) 

В.Науменко  

С.52-54 

43   Ліна Костенко. Осінь, ось вона, осінь В.Науменко  

С.54-55 

44   Ліна Костенко. Осінній день, осінній 

день, осінній!.. 

В.Науменко  

С.55-56 

45   Ліна Костенко. І я спочину на 

хвилинку… 

Перлинка 

 С. 57-58 



46   Василь Симоненко. Матері.  Перлинка 

С. 58-59 

47   Ліричні   твори-роздуми.   Дмитро   

Павличко. Плесо. Синиця 

В.Науменко  

С.56-58 

48   Дмитро Павличко. Яблуко. В.Науменко  

С.58 

49   Урок позакласного читання №7  

50   Дмитро Павличко. Зернина. 
Контрольна робота №4 Навички 

читання вголос (усно) 

В.Науменко  

С.59 

51   Підсумковий урок за темою 

«Пейзажна лірика».  

Контрольна робота №4 Навички 

читання вголос (усно) 

Тем.бал 

Пейзаж у прозових творах 

52   Пейзаж відповідає настрою 

персонажів твору (гарно на душі — 

гарно навколо) 

В.Науменко  

С.62-65 

53   Чомга і весна (Скорочено) (Василь 

Чухліб) 

В.Науменко  

С.65-66 

54   Другого дня (Марко Вовчок) В.Науменко  

С.66-67 

55   На небі сонце... (Михайло 

Коцюбинський) 

В.Науменко  

С.67-68 

56 Юля Смаль 

«Різдвяна 

пригода», 

«Перед 

святвечором», 

« Новорічна 

казка» 

 Урок позакласного читання №8 

«Прийшов Січень-Новорічень,  

Приніс торбу мальовану» 

 

57   Солов'їна сторожа (За Олесем 

Гончаром) 

В.Науменко  

С. 68-70 

58   Ми їздили в Канів... (Василь 

Сухомлинський 

В.Науменко  

С.71-72 

 


