
Тетяна Воронцова, Ліна Пономаренко, 

Ольга Мірошникова, Володимир Пономаренко, 

Олена Хомич, Ірина Лаврентьєва

Діагностичні роботи
для 3 класу закладів загальної середньої освіти

(у 2-х частинах)

ЧАСТИНА 2

Київ
Видавництво «Алатон»

2020



333

УДК 57.081.1(075.2)
Я11

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 
комісією з педагогіки та методики початкового навчання 

Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України

(Лист ІМЗО від 17.08.2020 № 22.1/12-Г-728)

Я досліджую світ : діагностичні роботи для 3 кл. закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2 / 
Т. В. Воронцова, Л. В. Пономаренко, О. М. Мірошникова,  
В. С. Пономаренко, О. Л. Хомич, І. В. Лаврентьєва. — К. : 
Видавництво «Алатон», 2020. — 64 с.

ISBN 978-966-2663-93-8

Видання містить діагностичні завдання для тематичного 
оцінювання навчальних досягнень учнів 3 класу за курсом  
«Я досліджую світ». Діагностичні роботи упорядковано за тема-
тикою підручника авторів Т. В. Воронцової та ін. 

Діагностичні завдання спрямовані на з’ясування рівня розу-
міння учнями ключових понять і концепцій кожної теми, а також 
вміння застосовувати ці знання відповідно до таксономії Блума.

Видання є частиною навчально-методичного комплекту  
«Я досліджую світ», до якого також входять: підручник, кален-
дарне планування за обома типовими освітніми програмами, 
методичний посібник для вчителя, відеоматеріали для учнів  
за темою кожного тижня, зошити-практикуми тощо. 

Ці матеріали розміщено у вільному доступі за посиланням: 
http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/

 УДК 57.081.1(075.2)

© ТОВ «Видавництво “Алатон”», 
текст, дизайн, малюнки, 2020

© Т. Воронцова, текст, дизайн, малюнки, 2020
© О. Курило, малюнки, 2020ISBN 978-966-2663-93-8

Я11

ЗМІСТ

Тема 17. Ми — дослідники ...........................................  4

Тема 18. Досліджуємо космос ...................................  7

Тема 19. Планета Земля ...............................................  10

Тема 20. План і карта ....................................................  13

Тема 21. Земна кора .......................................................  16

Тема 22. Скарби землі ..................................................  19

Тема 23. Досліджуємо воду .......................................  22

Тема 24. Атмосфера .......................................................  25

Тема 25. Досліджуємо гриби і рослини ................  28

Тема 26. Досліджуємо тварин ..................................  31

Тема 27. Досліджуємо екосистеми ..........................  34

Тема 28. Бережемо довкілля......................................  3 7

Діагностична робота за розділом «Світ природи» .  40 

Тема 29. Історія техніки ...............................................  45

Тема 30. Безпека в побуті ...........................................  48

Тема 31. Електрика і пожежна безпека ..................  50

Тема 32. Безпека на дорогах ......................................  53

Тема 33. Техніка для активного відпочинку .......  56

Діагностична робота за розділом «Світ техніки»  ..  59

Інформація для вчителя ..............................................  63



54 54 54

Тема 17. Ми — дослідники

1. Зафарбуй властивість кожного об’єкта.

гнучкий прозорий

помаранчевий пухнастий

рожевий колючий

сталевий кольоровий

2. Зафарбуй по дві властивості кожного об’єкта.

м’який холодний

слизький солоний

гострий мокрий

теплий металевий

3. Визнач об’єкти за описом. 

• Гумовий об’єкт кулястої форми, наповнений стисненим 
повітрям — це   

                                                                                                        .

• Кондитерський виріб із кремом — це 

                                                                                                        .

• Довгий гнучкий об’єкт із ручками, спортивне знаряд- 
дя — це 

                                                                                                        .

4. Познач  матеріали, з яких виготовлено кожен об’єкт.

шкіра

дерево

метал

тканина

гума

пластик
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5. Зафарбуй властивість, яка є спільною для всіх об’єктів.

твердий металевийгладкий блискучий

6. Створи текстову модель об’єкта (напиши його назву та 
властивості).

7. Оціни свої досягнення та замалюй олівцем зірочки.

Я вмію групувати об’єкти за їхніми властивостями. 

☆☆☆
Я можу назвати матеріали, з яких виготовлено об’єкт. 

☆☆☆

Тема 18. Досліджуємо космос

1. Зафарбуй назви професій, пов’язаних із космосом.

2. Встав пропущенні слова.

•                — це небесне тіло, розжарена куля, яка 
випромінює світло.

•                           — це  кулясте небесне тіло, яке оберта-
ється навколо зірки. 

•                             — це небесне тіло, яке обертається 
навколо планети або зірки. 

3. Зафарбуй другу частину речення відповідним кольо-
ром.

4. Познач , які твердження істинні, а які — хибні.

Метеор — це Метеорит — це 

об’єкт космічного 
походження, який впав 
на поверхню Землі або 
іншого небесного тіла.

явище в нічному небі, 
яке виникає внаслідок 
згоряння в атмосфері 
дрібних небесних тіл.

Твердження Істинне Хибне

Комета — це небесне тіло, яке 
складається з каміння і льоду.

Астероїд — це небесне тіло, менше  
за розміром, ніж метеороїд.

астроном астронавт агроном

Коментар учителя/учительки
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8. Оціни свої досягнення та замалюй олівцем зірочки.

Я можу назвати планети Сонячної системи. ☆☆☆
Я знаю тривалість доби і року. ☆☆☆
Я можу розпізнати деякі небесні тіла за описами. 

☆☆☆

7. Створи графічні моделі Землі і Сатурна.5. Розглянь таблицю і запиши відповіді на запитання. 

Планета Тривалість доби Тривалість року

Меркурій 176 земних діб 88 земних діб

Венера 117 земних діб 225 земних діб

Земля 24 години 365 діб

Марс 24 год 39 хв 687 земних діб

Юпітер 10 год 12 земних років

Сатурн 10 год 30 земних років

Уран 17 год 84 земні роки

Нептун 16 год 165 земних років

• На яких планетах тривалість року менша, ніж на Землі?

• На якій планеті доба триває 17 годин?

• На якій планеті найдовша тривалість року?

• На скільки довшою є тривалість року на Нептуні, ніж  
на Сатурні?

6. Запиши назву планети, яка починається на літеру М  
і розташована далі від Сонця, ніж Земля. Скільки на цій 
планеті триває доба та рік?

Коментар учителя/учительки
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Твердження Істинне Хибне

Рік, у якому 365 днів, називають 
високосним.

Високосний рік буває 1 раз на 4 роки.

У лютому місяці високосного року є 28 
днів.

29 лютого можна народитися тільки  
у високосний рік.

Цей рік високосний.

5. Полічи, скільки буде високосних років протягом 
двадцяти років.

Тема 19. Планета Земля

1. Встав пропущені слова.

•                — це об’ємна модель Землі. Він імітує 
обертання Землі навколо своєї осі.

•                       — це уявна лінія обертання Землі, що 
проходить через її центр і полюси.

•                                                          — це умовна лінія на карті, 
за якою буває полярний день і полярна ніч. 

•                          умовно поділяє глобус на Північну і 
Південну півкулі.  

•                             — це пласке зображення поверхні Землі.

2. Визнач, на якому полюсі полярний день, а на якому — 
полярна ніч. Запиши відповідь.

Екватор

Літо

Зима

• В Україні день. Яка частина доби в Канаді? 

• Яка тривалість дня і ночі в день весняного рівнодення?

• Сонце зійшло о 6:05, а зайшло о 21:15. Визнач тривалість 
світлового дня.

4. Познач , які твердження істинні, а які — хибні.

карта, глобус, екватор, полярне коло, земна вісь

3. Запиши відповіді на запитання.

• В Україні літо. Яка пора року в Австралії?
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6. Визнач за допомогою календаря, високосний це рік  
чи ні.

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

пн вт ср чт пт сб нд

31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

пн вт ср чт пт сб нд

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Запиши коротку відповідь і пояснення.

7. Оціни свої досягнення та замалюй олівцем зірочки.

Я можу показати на карті екватор і полюси. ☆☆☆
Я знаю, чому змінюються пори року. ☆☆☆
Я знаю причину зміни дня і ночі. ☆☆☆

Тема 20. План і карта 

1. Зафарбуй другу частину речення відповідним кольором.

2. Встав пропущені слова.

•                   кольором позначають водні об’єкти.

•                   кольором позначають низини.

•                   кольором позначають височини.

•               кольором позначають сушу, що вкрита 
льодовиками.

3. Запиши скорочені назви сторін горизонту.

• Північ • Захід

• Південь • Схід

Розшифруй скорочені назви.

• Пн-Сх • Пд-Сх

• Пд-Зх • Пн-Зх

Яка сторона горизонту розташована між сходом і пів-днем?

На фізичних картах На політичних картах

позначають країни, їхні 
регіони, населені пункти. 

відображають рельєф 
місцевості. 

Коментар учителя/учительки


