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Орієнтовне календарно-тематичне  планування  

з української мови (автори Кальчук М.І., Махиня С.І.) 

 

І СЕМЕСТР (66 годин  -  4 год на тиждень) 
 

Календарне планування здійснюється вчителем/вчителькою на підставі 
навчальної програми (Освітня програма початкової школи за педагогічною 
технологією «Росток»)  у довільній формі. Воно визначає послідовність та 
тривалість вивчення   тем. 

 Розподіл годин між  темами вважається орієнтовним. У разі потреби 
учитель/ учителька має право самостійно змінювати обсяг годин у межах 
вивчення окремих тем та періодично, відповідно поступу учнів,   вносити 
корективи та   приймати рішення про розподіл  часу на їх вивчення. 

Автори підручників пропонують  можливий варіант календарного 
планування із розрахунку 7 годин на тиждень мовно-літературної освітньої 
галузі (І семестр: 4 год уроків української мови і 3 години – літературного 
читання (за підручником О.Я. Савченко)).  

У разі прийняття школою іншого плану роботи  щодо виділення годин на 
вивчення мовно-літературної освітньої галузі, учитель/ учителька самостійно 
корегують години на вивчення тем. 

№                     Тема Кількість 
годин 

 

                                          І частина 
І. Мова і  мовлення 

1 З історії розвитку мови 1  
2 Мова – засіб спілкування  1  
3-4 Культура усного й писемного мовлення 2  
5 Українська мова – державна мова України 1  
6 Підсумковий урок 1  
7 Діагностувальна робота. Діалог 1  

ІІ. Повторення вивченого в 3 класі 
8 Звуки мови й мовлення 1  
9 Повторення вивчених орфограм 1  
10-11 Словотворення. Будова слова 2  
12 Значення слова 1  
13 Частини мови 1  



14 Речення 1    
15-16 Текст 2  
17 Узагальнення вивченого 1  
18 Діагностувальна робота. Списування 1  

ІІ частина 
ІІІ. Слово – основна одиниця мови 

19 Значення слова  1  
20 Дослідження ролі в мовленні слів з 

прямим і переносним значеннями 
1  

21 Дослідження ролі в мовленні синонімів та 
антонімів 

1  

22 Дослідження ролі в мовленні  
багатозначних слів 

1  

23 Дослідження ролі в мовленні 
фразеологізмів 

1  

24 Дослідження ролі в мовленні застарілих й 
нових слів 

1  

25 Дослідження походження окремих слів, 
запозичених з іншої мови 

1  

26 Дослідження  утворення нових слів за 
допомогою префіксів і суфіксів  

1  

27 Спостереження за вживанням слів із 
різним значенням 

1  

28 Діагностувальна робота. Диктант 1  
29 Аналіз диктанту. Робота над помилками. 

Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу 

1  

30 Іменник. Дослідження різних 
граматичних форм іменників  

1  

31 Дослідження змінювання іменників 1  
32 Ознайомлення із назвами відмінків. Урок-

казка 
1  

33 Відмінювання  іменників. Початкова 
форма  іменників 

1  

34-35 Дослідження відмінкових закінчень  
іменників у давальному і місцевому 
відмінках. Розрізнення відмінків 

2  

36-37 Дослідження відмінкових закінчень  2  



іменників у родовому й  знахідному 
відмінках. Розрізнення називного, 
родового й знахідного відмінків 

38-39 Дослідження відмінкових закінчень  
іменників  в орудному відмінку 

2  

40 Відмінювання іменників. Правопис 
відмінкових  закінчень іменників в однині 

1  

41 Дослідження відмінювання іменників у 
множині 

1  

42 Повторення  і закріплення вивченого про 
відмінювання іменників 

1  

43 Перевірка мовних знань і вмінь з теми 
«Відмінювання іменників».  
Діагностувальна робота 

1  

44 Аналіз діагностувальної роботи. Робота 
над помилками 

1  

ІІІ частина 
45 Дослідження вживання іменників у 

реченнях. Заміна іменників 
займенниками. Особові займенники 
(загальне знайомство) 

1  

46 Дослідження вживання у мовленні  
іменників та займенників. Дослідження 
ролі займенників у тексті 

1  

47 Особові займенники та їх  відмінювання 1  
48 Відмінювання займенників 1  
49 Побудова текстів із використанням 

займенників 
1  

50 Прикметник. Дослідження різних 
граматичних форм  прикметників 

1  

51 Дослідження змінювання  прикметників у 
сполученні з іменниками 

1  

52 Відмінювання  прикметників 1  
53 Визначення відмінків прикметників 1  
54 Вимова і написання прикметників на –

ський, –цький, –зький. 
1  

55 Відмінювання прикметників. Правопис 
відмінкових  закінчень прикметників 

1  

56 Дослідження  відмінювання прикметників 1  



у множині 
57 Повторення і закріплення вивченого 

матеріалу  
1  

58 Конструювання сполучень слів  і речень з 
прикметниками в різних  відмінкових 
формах і введення їх у текст 

1  

59 Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу про частини мови. Дослідження 
і правильне відмінювання іменників, 
займенників, прикметників у  текстах 

1  

60-61 Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу про частини мови. Розвиток 
умінь у правильному вживанні  вивчених 
частин мови   при побудові  текстів  

2  

62 Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу про частини мови. Особливості 
написання переказу 

1  

63 Навчальний переказ 1  
64 Діагностувальна робота. Письмовий 

переказ 
1  

65 Аналіз письмового переказу та робота над 
помилками 

1  

66 Підсумковий урок 1  
 

Орієнтовне календарно-тематичне  планування з української мови  
на ІІ семестр 

 
 

Коментар від авторів 
У  І семестрі ми  запропонували  варіант вивчення української мови – 4 год (64 год), а у  

ІІ семестрі – (3 год на тиждень) 58 год.  
У зв’язу із запровадженням коригувального навчання  на початку навчального року,  

виникла потреба дати можливість вчителям провести його ціленаправлено і ґрунтовно.  
Ось тому в І частину було включено лише 2 теми: «Мова і мовлення», «Повторення 
вивченого в 3 класі». Відповідно у  ІІ частині підручника не вдалося розмістити теми 
«Займенник», «Прикметник», тому що тема «Іменник» у 4 класі потребує значного часу 
для засвоєння програмового матеріалу та вироблення відповідних предметних 
компетентностей.  Корективи у зміну навчального процесу внесло також дистанційне  та 
змішане навчання у багатьох школах України.  

Виходячи зі складеної ситуації, авторами було прийнято рішення про внесення змін в 
календарне планування щодо перенесення тем «Займенники», «Прикметники» у ІІ семестр 
(ІІІ частина підручника).  Тому пропонуємо взяти до уваги   цю інформацію й закінчити І 



семестр темою «Іменник». Залишений  час за календарним плануванням пропонуємо для 
повторення  і закріплення вивченого матеріалу про іменники, проведення інтегрованих 
уроків на запропоновані творчі роботи, проєкти, проведення індивідуальних робіт (за 
потреба можна  доопрацювати творчі завдання  за 3-й клас).  

 Відповідно заздалегідь  подаємо календарне планування для ІІ семестру, щоб вчителі  
знали порядок вивчення тем до кінця навчального року і були впевнені у виконанні 
програми. 

Якщо школа працює за варінтом вивчення мови І семестр 3 години, то відповідно 
нічого не потрібно міняти, а в ІІ семестрі пропонуємо збільшити кількість годин на 
написання творів:  відвести годину для роботи над помилками після написання кожного 
виду твору, щоб «вийти» на 64 години. Нагадаємо, календарне планування здійснюється 
вчителем/вчителькою  у довільній формі, але беручи до уваги, що на вивчення української 
мови в 4 класі виділено  122 години та розподіл між годинами вважається орієнтовним. У 
разі потреби учитель/ учителька має право самостійно змінювати обсяг годин у межах 
вивчення окремих тем та періодично, відповідно поступу учнів,  вносити корективи та   
приймати рішення про розподіл  часу на їх вивчення.  
 
 
 

ІІ СЕМЕСТР 
 

ІІ семестр – (3 год на тиждень) 58 год 
 

№                     Тема Календ. 
строк 

Дата  
пров. 

ІІІ частина 
1 Повторення вивченого про частини мови.     
2 Дослідження вживання іменників у 

реченнях. Заміна іменників займенниками. 
Особові займенники (загальне 
знайомство). 

  

3 Дослідження вживання  у мовленні  
іменників та займенників. Дослідження 
ролі займенників у тексті. 

  

4 Особові займенники та їх  відмінювання.   
5 Відмінювання займенників.   
6 Самостійна робота. Побудова текстів із 

використанням займенників. 
  

7 Прикметник. Дослідження різних 
граматичних форм  прикметників. 

  

8 Дослідження змінювання  прикметників у 
сполученні з іменниками. 

  

9 Відмінювання  прикметників.   



10 Визначення відмінків прикметників.   
11 Вимова і написання прикметників на  

–ський, –цький, –зький. 
  

12 Відмінювання прикметників. Правопис 
відмінкових  закінчень прикметників. 

  

13 Дослідження  відмінювання прикметників у 
множині. 

  

14 Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу про частини мови. Дослідження і 
правильне відмінювання іменників, 
займенників, прикметників у  текстах. 

  

15 Діагностувальна робота. Диктант.   
16 Дієслово.  Дослідження різних 

граматичних форм  дієслів. 
  

17 Дослідження змінювання дієслів.   
18 Спостереження за змінюванням дієслів за 

часами. Часи дієслів. 
  

19 Особливості змінювання дієслів минулого 
часу. 

  
 

20 Змінювання дієслів за особами і числами у 
теперішньому і майбутньому часі. 

  

21 Спостереження за особовими закінченнями 
дієслів. Дієвідміни дієслів*. 

  

22 Змінювання дієслів різних часів.   
23 Граматичні форми дієслова.   
24 Добір часових форм дієслова залежно від 

змісту тексту. 
  

25 Спостереження за вживанням дієслів на –
ся. Повторення і закріплення вивченого про 
дієслова. Індивідуальна робота. 

  

26 Діагностувальна робота. Списування.     
27 Аналіз  діагностувальної роботи. Робота 

над помилками. 
  

Прислівник. Числівник 
28 Незмінюваність – основна граматична 

ознака прислівників. 
  

29 Правопис найуживаніших прислівників.   
30 Спостереження за правильним вживанням   



числівників. Вимова і правопис 
найуживаніших числівників. 

31 Повторення і закріплення вивченого про 
зв’язок слів у реченні, що відносяться до 
різних частин мови. 

  

32 Тематична перевірка знань з теми 
«Частини мови». Діагностувальна робота 
(тести). 

  

33 Аналіз  діагностувальної роботи. Робота 
над помилками. Повторення і закріплення 
вивченого матеріалу. 

  

ІV частина 
Речення 

34 Спостереження за вживанням і роллю 
речень у мовленні людини. 

  

35 Речення за метою висловлювання та 
інтонацією. Зв’язок слів у реченні. 

  

36 Спостереження за вживанням речень з 
однорідними членами. Поняття про 
однорідні члени речення. З’єднування 
однорідних членів речення. 

  

37 Розрізнення простих і складних речень.   
38 Удосконалення речень. Побудова речень. 

Поняття про використання художніх 
засобів (епітети, порівняння). 

  

39 Побудова різних за структурою і метою 
висловлювання речення для вираження 
власних думок і почуттів. 

  

40  Діагностувальна робота. Диктант   
41 Аналіз діагностувальної роботи. Робота над 

помилками. 
  

Розвиток мовлення  
42 Повторення вивченого про текст. Тема, 

мета, заголовок тексту. Будова тексту, роль 
абзаців. Типи текстів.  

  

43 Дослідження текстів різних типів і стилів. 
Засоби зв’язку речень у тексті. Визначення 
теми і мети тексту. Складання плану 
тексту. 

  



44 Усний переказ розповідного тексту.   
45 Письмовий переказ тексту розповідного 

характеру. 
  

46 Діагностувальна робота. Письмовий 
переказ** 

  

47 Дослідження  текстів-розповідей. 
Написання  тексту-розповіді. 

  

48 Дослідження текстів-описів. Написання 
тексту-опису. 

  

49 Дослідження текстів-міркувань. Написання 
тексту-міркування. 

  

50 Дослідження текстів-есе. Написання тексту 
есе. 

  

51 Дослідження казок. Написання казки.   
52 Складання і записування діалогів.   
53 Письмовий твір-опис предмета.   
54 Аналіз письмового твору-опису предмета. 

Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу. 

  

55 Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу. 

  

56 Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу. 

  

57 Повторення і закріплення вивченого 
матеріалу. 

  

58 Підсумковий урок.   
 

*Завдання для пропевдетичного вивчення, за вибором учителя. 
** Пропонуємо тим, хто у І семестрі не писав. В іншому випадку 
писати тематичну перевірку знань з теми «Речення» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки 
 

Вид перевірки 4 клас 

 
І 

сем. 
ІІ 

сем. 
Списування 1 1 
Диктант 1 1 
Перевірка мовних знань і вмінь 1 2 
Письмовий переказ  – 1 
Діалог (усно ) 1  
Підсумкова контрольна робота/ Державна 
підсумкова атестація 

– – 

Загальна кількість перевірок  
за семестр 

5 5 
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