
Діагностична робота з української мови «Іменник» 

 Завдання Індекс Критерії оцінювання 
1. Напиши диктант [3 МОВ 

1.1.] 
 
 
 
 
[3 МОВ 
3.1.] 
 
 
 
[3 МОВ 
3.3.] 
 

- сприймає усну інформацію; 
- ставитьуточнювальні запитання 

відповідно до мети слухання; 
- - виконує усні інструкції вчителя 

щодо навчальних завдань; 
- пише рукописними буквами 

розбірливо в темпі, що дозволяє 
записати інформацію під диктовку 

 
 

- удосконалює письмовий текст: 
знаходить і виправляє орфографічні, 
пунктуаційні помилки на вивчені 
правила 

2.  Виконай тестові завдання [3 МОВ 
4.1.] 

 

 І варіант ІІ варіант   
2.1. На питанняхто? що? відповідає… 

А іменник;  
Бприкметник; В прийменник. 

Іменник як частина мови… 
А називає предмет;  
Бназиваєознаку предмета; 
Вуказує на предмет, але 
не називаєйого. 
 

 - розрізняє слова як частини мови 

2.2. Позначваріант, у якомувсі слова — 
назвиістот. 
А Людина, розум, радість. БГриб, 
душа, трава. 

Познач варіант, у якому всі 
слова — назви неістот. 
А Погода, Одеса, одесит.  
БХліб, думка, трава. 

 - визначає категорії іменників (істоти та 
неістоти) 



В Хлопець, їжак, шофер. 
 

В Ягода, півень, орел. 
 

2.3. Познач рядок, у якомувсііменники 
— власніназви. 
А (Д,д)унай, (О,о)кеан, 
(В,в)одойма. 
Б (Д,д)ніпро, (О,о)лег, (П,п)ольща. 
В (К,к)иїв, (М,м)істо, (В,в)улиця. 
 

Познач рядок, у якімусі 
іменники — загальні назви. 
А (Д,д)анило, (О,о)кеан, 
(В,в)енера. 
Б (К,к)иїв, (М,м)арс, 
(В,в)улиця. 
В (Д,д)уб, (О,о)бласть, 
(П,п)ровулок. 
 

 - визначає категорії іменників (власні й 
загальні назви) 
 

2.4. Позначприслів’я, у якому є 
іменнику родовому відмінку. 
АБез вірного друга велика туга. 
ББудь господарем своєму слову. 
В Батькові заслуги на сина не 
переходять. 
 

Познач прислів’я, у якому є 
іменник у знахідному 
відмінку. 
А У чужому краї йсолов’ї 
не співають. 
БУзимкусонцекрізь плач 
сміється. 
ВВідкраснихслівязик не 
відсохне. 
 

 - визначає категорії іменників (відмінок 
іменників) 
 

2.5. Додай до іменниківзакінчення 
орудного відмінкаоднини. 
Рідкісною удач____, 
рівноюліні____, смачною кут____, 
рясним 
дощ____, дружу з Андрі____, за 
теплою пічч___. 
 

Додай до іменників 
закінчення орудного 
відмінка однини. 
Важливоюподі___, манною 
каш___, щасливою 
дол____, ставгеро____, 
смачним борщ____, 
чорноютушш___. 
 

 - визначає категорії іменників (відмінок 
іменників), правильно вживає відмінкові 
закінчення іменників 

2.6. Доповниреченняназвамитрьохміст. 
Постав розділові 
Підкреслиграматичну основу. 

Доповни речення іменами 
трьох хлопчиків.Постав 

 - правильно записує речення; 



 

 
За рікспортсменипобували на 
змаганнях в Одесі 
 

розділові знаки. Підкресли 
граматичну основу. 
 
Призовімісця на 
змаганняхдісталисяОлегові 

- позначає на письмі інтонацію 
однорідних членів речення  

2.7. Напиши по два іменники кожного 
роду. Склади й запиши речення з 
іменникомспільного роду на 
позначенняжіночоїстаті. 
Чоловічийрід — 
Жіночийрід — 
Середнійрід — 
Спільнийрід — 
 

Напиши по два іменники 
кожного роду. Склади й 
запиши речення з 
іменником спільного роду 
на позначення чоловічої 
статі. 
Чоловічийрід — 
Жіночийрід — 
Середнійрід — 
Спільнийрід — 
 

 - визначає категорії іменників (рід);  
- оперує певним лексичним запасом 

2.8. Запиши слова графічно, зазнач у 
дужках кількість букв і звуків. 
[іл′:а ][шчаве л′] 
[д(зв’ін] 

Запиши слова графічно, 
зазнач у дужках кількість 
букв і звуків. 
[пол′шча] 
[йул′а][д(жм’іл′] 

 - розрізняє поняття «буква» і «звук»; 
-  пояснює співвідношення між звуками й 
буквами в слові 


