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Ïðîãðàìà
äëÿ çàãàëüíîîñâіòíіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ*

3–4 êëàñè

ÏÎßÑÍÞÂÀËÜÍÀ ÇÀÏÈÑÊÀ

Íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò «ß ó ñâіòі» ðåàëіçóє ãàëóçü «Ñóñïіëüñòâîçíàâñòâî» 
Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè і ñïðÿìîâóєòüñÿ íà 
ñîöіàëіçàöіþ îñîáèñòîñòі ìîëîäøîãî øêîëÿðà, éîãî ïàòðіîòè÷íå і ãðîìà-

äÿíñüêå âèõîâàííÿ.
Ïîñòóïîâå ôîðìóâàííÿ ñòàâëåííÿ øêîëÿðіâ äî ñåáå, äî íàéáëèæ÷îãî і âіääà-

ëåíîãî ñîöіàëüíîãî ñåðåäîâèùà ñïðèÿòèìå ðîçâèòêó їõíüîї ñàìîñâіäîìîñòі é ñàìî-
âèçíà÷åííÿ, à òàêîæ ïðàãíåííÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.

Ìåòîþ ïðåäìåòà є îñîáèñòіñíèé ðîçâèòîê ó÷íÿ, ôîðìóâàííÿ éîãî ñîöіàëüíîї 
і æèòòєâîї êîìïåòåíòíîñòåé íà îñíîâі ïîåòàïíîãî çàñâîєííÿ ñîöіàëüíîãî äîñâіäó, 
ÿêèé îõîïëþє çàãàëüíîëþäñüêі, çàãàëüíîêóëüòóðíі і íàöіîíàëüíі öіííîñòі, ñîöі-
àëüíі íîðìè, ãðîìàäÿíñüêó àêòèâíіñòü, ïðàêòèêó ïðèéíÿòîї â ñóñïіëüñòâі ïîâåäіí-
êè, òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî âіäìіííîñòåé êóëüòóð, òðàäèöіé, ðіçíèõ òî÷îê çîðó.

Öÿ ìåòà äîñÿãàєòüñÿ øëÿõîì ðåàëіçàöії òàêèõ çàâäàíü:
  ôîðìóâàííÿ æèòòєâèõ, ñîöіàëüíèõ, ãðîìàäÿíñüêèõ êîìïåòåíòíîñòåé ìîëîä-
øèõ øêîëÿðіâ ó їõíüîìó ñòàâëåííі äî ïðèðîäè, ñóñïіëüñòâà, ëþäåé і äî ñàìèõ 
ñåáå, à òàêîæ íàéâàæëèâіøèõ ëþäñüêèõ ÷åñíîò, íåîáõіäíèõ ó âëàñíîìó æèòòі, 
â ðіçíèõ ñôåðàõ äіÿëüíîñòі é ñïіâіñíóâàííі ç іíøèìè æèâèìè іñòîòàìè; 

  âèõîâàííÿ ãóìàííîї, ñîöіàëüíî àêòèâíîї îñîáèñòîñòі, ÿêà óñâіäîìëþє ñâîþ íà-
ëåæíіñòü äî ðіçíèõ åëåìåíòіâ åòíîñîöіàëüíîãî é ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîãî ñåðå-
äîâèùà, çäàòíîї ðîçóìіòè çíà÷åííÿ æèòòÿ ÿê íàéâèùîї öіííîñòі; óñâіäîìëþ-
âàòè ïåðåâàãè ÷åñíîò, öèâіëіçîâàíèõ íîðì, íàñòàíîâ òà ÿêîñòåé, ïðèòàìàííèõ 
ãðîìàäÿíèíîâі äåìîêðàòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà;

  îâîëîäіííÿ ñïîñîáàìè äіÿëüíîñòі і ìîäåëÿìè ïîâåäіíêè, ÿêі âіäïîâіäàþòü ÷èí-
íîìó çàêîíîäàâñòâó Óêðàїíè, âðàõîâóþòü іíòåðåñè і ïîòðåáè ãðîìàäÿí, ïåðåä-
áà÷àþòü ïîâàãó і âçàєìîðîçóìіííÿ ìіæ ëþäüìè;

  ðîçâèòîê íàâè÷îê âçàєìîäії ó ñіì’ї, êîëåêòèâі, ñóñïіëüñòâі ÷åðåç àêòèâíå ñïіëêó-
âàííÿ іç ñîöіàëüíèì îòî÷åííÿì; íàêîïè÷åííÿ äîñâіäó êîìóíіêàòèâíîї äіÿëüíîñ-
òі, òîëåðàíòíîї ïîâåäіíêè, ñïіâïåðåæèâàííÿ і ñîëіäàðíîñòі ç іíøèìè ëþäüìè;

* Програма «Я у світі» запроваджується у 3–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів із навчан-
ням українською мовою, а також російською та іншими мовами національних меншин.



  ôîðìóâàííÿ îñíîâ ñïîæèâ÷îї êóëüòóðè, âìіííÿ ñàìîñòіéíî ïðèéíÿòè ðіøåííÿ 
ùîäî âëàñíîї ïîâåäіíêè ó ðіçíîìàíіòíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ;

  âèïðîáóâàííÿ ñîöіàëüíèõ ðîëåé, äå ìîæíà âèÿâèòè íàâè÷êè ñîöіàëüíî áàæàíîї 
ïîâåäіíêè ÿê ãðîìàäÿíèíà, ÷ëåíà ãðîìàäè, äèòÿ÷îãî êîëåêòèâó, ÿê ñïîæèâà÷à, 
ÿê ó÷àñíèêà ñîöіàëüíèõ, êóëüòóðíèõ, ïðèðîäîçàõèñíèõ àêöіé òîùî.
Ñîöіàëüíà і ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòíîñòі ÿê êëþ÷îâі є ìіæäèñöèïëіíàðíèìè, 

іíòåãðóþòüñÿ ÷åðåç óñі îñâіòíі ãàëóçі і ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ñîöіàëіçàöіþ îñîáèñòîñ-
òі, íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñüêèõ ÿêîñòåé, íàâè÷îê ñïіâæèòòÿ і ñïіâïðàöі â ñóñïіëüñòâі, 
äîòðèìàííÿ ñîöіàëüíèõ íîðì і ïðàâèë. Âîíè ðåàëіçóþòüñÿ ÷åðåç êîìïëåêñ êîì-
ïåòåíöіé, ÿêі ìàþòü ñïåöèôіêó çàëåæíî âіä êîíêðåòíîї ãàëóçі, ïðåäìåòà, âіêîâèõ 
ìîæëèâîñòåé ó÷íіâ.

Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ â ó÷íіâ ôîðìóþòüñÿ óÿâëåííÿ òà ïîíÿòòÿ ïðî öіëіñíіñòü 
ñâіòó; ïðèðîäíå і ñîöіàëüíå îòî÷åííÿ ÿê ñåðåäîâèùå æèòòєäіÿëüíîñòі ëþäèíè, її 
íàëåæíіñòü äî ïðèðîäè і ñóñïіëüñòâà; çàñâîþþòüñÿ åìïіðè÷íі òà óçàãàëüíåíі óÿâ-
ëåííÿ і ïîíÿòòÿ, ùî âіäîáðàæàþòü îñíîâíі âëàñòèâîñòі é çàêîíîìіðíîñòі ðåàëüíî-
ãî ñâіòó, ðîçøèðþþòü і âïîðÿäêîâóþòü ñîöіàëüíèé òà ïіçíàâàëüíèé äîñâіä.

Öåé êóðñ ïåðåäáà÷àє ñòâîðåííÿ ïåðåäóìîâ äëÿ óñâіäîìëåíîãî ñïðèéìàííÿ і 
çàñâîєííÿ ñîöіàëüíèõ òà ìîðàëüíî-ïðàâîâèõ íîðì, іñòîðè÷íèõ, íàöіîíàëüíî-
êóëüòóðíèõ òðàäèöіé óêðàїíñüêîãî íàðîäó. Âіí âðàõîâóє íàñòóïíî-ïåðñïåêòèâíі 
çâ’ÿçêè ìіæ äîøêіëëÿì і îñíîâíîþ ëàíêîþ øêîëè.

Çìіñò ïðîãðàìè, êðіì ïåðåëі÷åíèõ, ìіñòèòü êóëüòóðîëîãі÷íі çíàííÿ é òі, ùî 
ñïðèÿþòü ðîçâèòêó ñïîñòåðåæëèâîñòі, ìèñëåííÿ äèòèíè, óÿâè, ïàì’ÿòі, ñàìî-
ñòіéíîñòі, àêòèâíîñòі. Âàæëèâó ðîëü âіäіãðàþòü і îñîáèñòіñíі êîìïîíåíòè, ÿêі çà-
áåçïå÷óþòü ñòàâëåííÿ ó÷íіâ äî îòðèìóâàíèõ çíàíü, ñòâîðþþòü ìіæñóá’єêòíіñòü 
ñïіëêóâàííÿ ó ïðîöåñі ïіçíàâàëüíîї òà êîìóíіêàòèâíîї äіÿëüíîñòі, âèÿâëÿþòüñÿ ó 
ïåðåæèâàííÿõ, ñìèñëîòâîð÷îñòі ó÷íіâ і є ïîòóæíèì äæåðåëîì ìîòèâàöії їõíüîãî 
íàâ÷àííÿ.

Ðîçâèâàëüíèé àñïåêò öüîãî ïðåäìåòà ïîëÿãàє ó ôîðìóâàííі äîñâіäó òâîð÷îї 
äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ðîçâèòêó çàãàëüíîíàâ÷àëüíèõ (îðãàíіçàöіéíèõ, çàãàëüíîìîâ-
ëåííєâèõ, çàãàëüíîïіçíàâàëüíèõ, êîíòðîëüíî-îöіííèõ) óìіíü; îâîëîäіííі óçàãàëü-
íåíèìè ñïîñîáàìè äіé; ìîäåëþâàííі êóëüòóðíèõ і ñòàòåâî-ðîëüîâèõ ñòàíäàðòіâ 
ïîâåäіíêè â ðіçíèõ ñèòóàöіÿõ; ðîçâèòêîâі àêòèâíîãî ïіçíàâàëüíîãî ñòàâëåííÿ äî 
ïðèðîäíîãî òà ñîöіàëüíîãî ñåðåäîâèùà; ïіçíàííі øêîëÿðàìè ñâîїõ ìîæëèâîñòåé.

Íàéâàæëèâіøèì âèõîâíèì ñïðÿìóâàííÿì çìіñòó є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ íàé-
áіëüø çíà÷óùèõ äëÿ óêðàїíñüêîãî íàðîäó öіííîñòåé: ïàòðіîòèçì, ñîöіàëüíà ñïðà-
âåäëèâіñòü, ïåðâèííіñòü äóõîâíîãî ùîäî ìàòåðіàëüíîãî, ïðèðîäîëþáñòâî, ëþäè-
íîëþáñòâî, ïðàöåëþáñòâî, âçàєìîïîâàãà; âèõîâàííÿ â äèòèíè ñâîãî âëàñíîãî «ß», 
âіðè ó ñâîї ñèëè, òàëàíò, çäіáíîñòі; âèõîâàííі ãóìàííîї, òâîð÷îї, ñîöіàëüíî àêòèâ-
íîї îñîáèñòîñòі, çäàòíîї áåðåæëèâî ñòàâèòèñÿ äî ïðèðîäè, ñâіòó ðå÷åé, ñàìîї ñåáå, 
іíøèõ ëþäåé, ðîçóìіòè çíà÷åííÿ æèòòÿ ÿê íàéâèùîї öіííîñòі.

Ïðåäìåò «ß ó ñâіòі» çà íàâ÷àëüíèì ïëàíîì ðåàëіçóєòüñÿ â 3–4 êëàñàõ і îõîïëþє 
òàêі òåìè: «Ëþäèíà»; «Ëþäèíà ñåðåä ëþäåé»; «Ëþäèíà â ñóñïіëüñòâі»; «Ëþäè-
íà ó ñâіòі», ùî ñïðèÿє ïîåòàïíîìó óñâіäîìëåííþ ó÷íÿìè єäíîñòі êîìïîíåíòіâ 
«ß — ñіì’ÿ — øêîëà — ðіäíèé êðàé — Óêðàїíà — ñâіò»; ðîçêðèâàє âçàєìîäіþ 
ëþäåé ó ñіì’ї, êîëåêòèâі, ñóñïіëüñòâі; ïåðåäáà÷àє àêòèâíå ñïіëêóâàííÿ äіòåé іç 
ïðèðîäíèì і ñîöіàëüíèì îòî÷åííÿì, íàáóòòÿ äîñâіäó îñîáèñòіñíîãî ñòàâëåííÿ äî 
ñèñòåìè öіííîñòåé äåìîêðàòè÷íîãî ñóñïіëüñòâà.

Ó äèäàêòèêî-ìåòîäè÷íіé ñèñòåìàòèçàöії íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó îñîáëèâî âàæ-
ëèâå çíà÷åííÿ íàäàєòüñÿ çâ’ÿçêó éîãî ç æèòòÿì, îñêіëüêè îáìåæåíіñòü âіäïîâіä-
íîãî äîñâіäó ó÷íіâ ïîòðåáóє ïîñòіéíîãî çàëó÷åííÿ é àíàëіçó æèòòєâèõ âðàæåíü — 
öієї ãîëîâíîї ÷óòòєâîї îïîðè íàáóòèõ çíàíü. Öå æ ñòîñóєòüñÿ ïðèíöèïó ïîєäíàííÿ 
ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ íàâ÷àííÿ — âіí ïåðåäáà÷àє àêòèâíå é ñâіäîìå íàãðîìàäæåííÿ, 
à âіäòàê — і óçàãàëüíåííÿ âðàæåíü іç ðіçíèõ äæåðåë, äîöіëüíó îðãàíіçàöіþ ñà-
ìîñòіéíîї é ïîøóêîâîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Öå ñïðèÿòèìå ïіçíàííþ ñàìèìè ó÷íÿì 
ñâîãî äîâêіëëÿ і ñàìîâèçíà÷åííþ ó íüîìó, äàñòü ìîæëèâіñòü ôîðìóâàòè ó íèõ åëå-



ìåíòàðíі íàâè÷êè äîñëіäíèöüêîї ðîáîòè, ñïіâïðàöі ç іíøèì ëþäüìè і âèðîáëÿòè 
çàöіêàâëåíå ïðàêòè÷íå ñòàâëåííÿ äî ïіçíàâàíèõ îá’єêòіâ.

Êóðñ îá’єêòèâíî є ìіæïðåäìåòíèì, òîìó â éîãî êîíñòðóþâàííі çàáåçïå÷åíî 
ñàìîñòіéíå çíà÷åííÿ, îðèãіíàëüíèé çìіñò, ÿêèé íå äóáëþє ñîöіàëüíîãî é íàóêîâî-
ïіçíàâàëüíîãî ìàòåðіàëó іíøèõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ. Âîäíî÷àñ âіí є ÿäðîì âè-
õîâíîãî âïëèâó íà îñîáèñòіñòü äèòèíè і îðãàíі÷íî ïîâ’ÿçàíèé іç ñèñòåìîþ çíàíü, 
ïåðåäáà÷åíèõ іíøèìè ïðåäìåòàìè, ïðîãðàìîþ ïîçàêëàñíîї äіÿëüíîñòі, ùî çàáåç-
ïå÷èòü ðіçíîáі÷íіñòü і ïåðñïåêòèâíіñòü íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ і ðîçâèòêó ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ.

Ïðîåêòóâàííÿ çìіñòó êóðñó «ß ó ñâіòі» ґðóíòóєòüñÿ íà ðåàëіçàöії ïðèíöèïіâ, 
ÿêі óòî÷íþþòü òåîðåòè÷íі âèõіäíі äëÿ äîáîðó çìіñòó âіäïîâіäíî äî âіêîâèõ ìîæ-
ëèâîñòåé ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ. Öå, ïåðåäóñіì, ïðèíöèïè ñâіòîãëÿäíîї îñâіòè: ëþ-
äèíîöåíòðèçì, ñèñòåìíіñòü é öіëіñíіñòü, ñèíòåòè÷íіñòü, âіäêðèòіñòü, ïëþðàëіçì 
äóìîê і ñâîáîäè âèáîðó, ïîєäíàííÿ ëîêàëüíîãî і ãëîáàëüíîãî, ãàðìîíіçàöії âçàє-
ìèí, ñòèìóëþâàííÿ ðîçâèòêó é ñàìîðîçâèòêó îñîáèñòîñòі.

Íå ìåíø âàæëèâі é äèäàêòè÷íі:
  ïðèíöèï âіäïîâіäíîñòі öіííîñòåé óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà îñîáèñòіñíіé ôîðìі 
їõ іñíóâàííÿ (äî êóðñó ââåäåíî íå ëèøå åëåìåíòè çíàíü ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò і 
ìіñöå â íüîìó ëþäèíè, ïåâíі ñïîñîáè äіÿëüíîñòі, à é äîñâіä îñîáèñòіñíîãî ñòàâ-
ëåííÿ äî îòî÷åííÿ òà äîâêіëëÿ); 

  ïðèíöèï âçàєìîäії çìіñòîâîї òà ïðîöåñóàëüíîї ñòîðіí íàâ÷àííÿ — âðàõóâàí-
íÿ ñïåöèôіêè äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ øëÿõîì çàáåçïå÷åííÿ ÷óòòєâîãî 
ñïðèéíÿòòÿ, îðãàíіçàöії àêòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ äіòåé іç ïðèðîäíèì і ñîöіàëü-
íèì îòî÷åííÿì, íàêîïè÷åííÿ äîñâіäó öіííіñíîãî ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî 
ñâіòó;

  ïðèíöèï íàñòóïíîñòі é ïåðñïåêòèâíîñòі â ìåæàõ ïðåäìåòà òà éîãî çâ’ÿçîê ç 
іíøèìè äèñöèïëіíàìè â ñèñòåìі ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ;

  ïðèíöèï êîíöåíòðèçìó — ñòâîðåííÿ ìîæëèâîñòåé äëÿ òîãî, ùîá ïîâ’ÿçàòè âі-
äîìå é íåâіäîìå, ïîñòóïîâî óñêëàäíþâàòè ìàòåðіàë, ðîçâèâàòè, ðîçøèðþâàòè, 
ñèñòåìàòèçóâàòè óÿâëåííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ïðî âçàєìîäіþ ëþäèíè ç íà-
âêîëèøíіì ñâіòîì, ôîðìóâàòè äîñâіä ñòîñóíêіâ çàäëÿ òîãî, ùîá âîíè íàáóâàëè 
ïîòðіáíèõ óìіíü і íàâè÷îê;

  ïðèíöèï çäіéñíåííÿ çâ’ÿçêó ç ðåàëüíіñòþ, ÿêîìó íàäàєòüñÿ îñîáëèâå çíà÷åííÿ, 
îñêіëüêè îáìåæåíіñòü æèòòєâîãî äîñâіäó äіòåé ïîòðåáóє ïîñòіéíîãî çàëó÷åííÿ 
é àíàëіçó æèòòєâèõ âðàæåíü.

Çà ðåçóëüòàòàìè òåîðåòè÷íîãî ïîøóêó é àíàëіçó ïåäàãîãі÷íîãî äîñâіäó âèçíà-
÷åíî êðèòåðії äîáîðó çìіñòó ïðåäìåòà «ß ó ñâіòі»:

  çàëó÷åííÿ äî çìіñòó êóðñó çíàíü, ÿêі âіäîáðàæàþòü óñі âèäè ñîöіàëüíîãî äî-
ñâіäó;

  ìіíіìіçàöіÿ çìіñòó, òîáòî îáґðóíòîâàíèé âèáіð íåîáõіäíîãî é ñóòòєâîãî ìàòåðіà-
ëó äëÿ ðåàëіçàöії ìåòè;

  äîñÿãíåííÿ öіëіñíîñòі çìіñòó âіäïîâіäíî äî ïîñòàâëåíèõ öіëåé;
  íàäàííÿ çìіñòó îñîáèñòіñíî öіííіñíîãî ñïðÿìóâàííÿ;
  çíà÷åííÿ çíàíü, äіé, äîñâіäó äëÿ ðîçóìіííÿ äіòüìè íàâêîëèøíüîї äіéñíîñòі íà 
äîñòóïíîìó їì ðіâíі;

  ìîæëèâіñòü ðåàëіçàöії ïðèíöèïó íàñòóïíîñòі é ïåðñïåêòèâíîñòі.



Âàæëèâîþ óìîâîþ äієâîñòі âèçíà÷åíèõ êðèòåðіїâ є їõ óðàõóâàííÿ â êîìïëåêñі, 
îñêіëüêè òіëüêè ñóêóïíî öі êðèòåðії ñòàíîâëÿòü îá’єêòèâíі ïåðåäóìîâè îïòèìàëü-
íîãî äîáîðó çìіñòó.

Âèçíà÷åííÿ çìіñòîâîãî íàïîâíåííÿ іíòåãðîâàíîãî êóðñó «ß ó ñâіòі» ïîòðåáóâà-
ëî ðîçâ’ÿçàííÿ çàãàëüíîї ïðîáëåìè êîíñòðóþâàííÿ çìіñòó ïî÷àòêîâîї ëàíêè îñâі-
òè, âçàєìîçâ’ÿçêіâ éîãî åëåìåíòіâ, ùî äàëî çìîãó çàïîáіãòè äóáëþâàííþ ìàòåðіà-
ëó, îðієíòóâàòèñÿ íà ïåðñïåêòèâè íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ é ðîçâèòîê ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ.

Ó ïðîöåñі êîíêðåòèçàöії çìіñò çàçíà÷åíèõ òåì îðієíòîâàíî íà ðîçâèòîê îñîáèñ-
òîñòі êîæíîї äèòèíè, ùî ïåðåäáà÷àє:

  çàëó÷åííÿ її äî àêòèâíîї ïіçíàâàëüíîї äіÿëüíîñòі, îñêіëüêè îá’єêòè âèâ÷åííÿ 
âàæëèâî ñïðèéìàòè áåçïîñåðåäíüî;

  çàñòîñóâàííÿ ïðàêòè÷íèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, çà ÿêèõ äèòèíà ïîñòàє ñóá’єêòîì 
ñîöіàëüíîї ïðàêòèêè;

  âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ äèòèíîþ çíàíü ïðî ñïîñîáè ãðîìàäÿíñüêîї àêòèâíîñòі ó 
çíàéîìèõ, çìіíåíèõ, íîâèõ ïåäàãîãі÷íèõ ñèòóàöіÿõ, ùî âïëèâàòèìå íà ðîçâè-
òîê äîñâіäó іíäèâіäóàëüíîї òâîð÷îї äіÿëüíîñòі;

  ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ñàìîâèðàæåííÿ, îðãàíіçàöії êîìóíіêàòèâíîãî ñïіëêóâàííÿ, 
çàñòîñóâàííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі åëåìåíòіâ äèñêóñії, ùî є åôåêòèâíèìè çà-
ñîáàìè ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі, її ãðîìàäÿíñüêèõ ÿêîñòåé.



3 КЛАС 

35 годин

Учень/учениця:
знає, що відрізняє людину від тварини (мис-
лення, мова, праця);
має уявлення про:
• умови росту й розвитку дитини;
• що досягнення мети залежить від напо-

легливості й старанності;
володіє прийомами планування робочого 
часу, тренування уваги, зосередженості, 
досягнення успіху, запам’ятовування;
виявляє інтерес до своєї зовнішності;
прагне до акуратності; до самовиховання;
розпізнає вчинки;
дає оцінку виявам характеру;
наводить приклади успіху людини залеж-
но від її поведінки

Учень/учениця:
має уявлення про обов’язки в сім’ї, уміє роз-
повісти про них у класі, продемонструвати 
раціо нальні прийоми виконання домашніх 
справ;
виявляє інтерес до пізнання і збереження 
традицій школи;
бере участь у колективних справах; 
дотримується правил поведінки у громад-
ському транспорті, кінотеатрі, бібліотеці;
наводить приклади ввічливого поводжен-
ня, подільчивості, доброти, працьовитості;
прагне до вироблення цих якостей;
наводить оцінні судження; аргументує пе-
реваги добрих вчинків; аналізує і моделює 
конкретні ситуації

Людина як частина природи і суспільства. 
Розвиток людини протягом життя.

Вчимося вчитися.
Людське «Я».

Зовнішність людини.
Вияви характеру (чесність, доброта, ще-
дрість, працьовитість тощо).
Прагнення до самостійності.
Навчання як складова життєвого успіху

Сім’я. Склад сім’ї. Основні обов’язки в сім’ї.
Поштиве ставлення до старших та до інших 
членів сім’ї.
Школа. Історія рідної школи. Збереження 
традицій.

Правила поведінки у громадських місцях.
Вимоги до товаришування, спільної гри, 
праці, навчання у групах, у класі.
Людські чесноти

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Людина

Людина серед людей



Учень/учениця:
усвідомлює свою належність до українсько-
го суспільства; необхідність толерантних 
взаємин між людьми;
має уявлення про: державну символіку 
України; природні багатства країни; свою 
приналежність до України;
виявляє інтерес до: 
пізнання минулого і сучасного України; 
участі у відзначенні пам’ятних подій, дер-
жавних і народних свят; накопичення ма-
теріалів із теми, оформлення їх в альбом, 
портфоліо тощо;
виявляє патріотичні почуття, шанобливе 
ставлення до символів держави;
володіє найпростішими навичками пово-
дження в урочистих ситуаціях, у пам’ятних 
місцях;
розуміє сутність правопорушень як по-
рушення прав інших людей, міркує на цю 
тему, наводить приклади;
обґрунтовує необхідність відповідати за 
свої вчинки;
встановлює основні взаємозв’язки в соці-
альному житті (між вчинком і наслідком, по-
рушенням правил і відповідальністю)

Учень/учениця:
має уявлення про різноманітність народів у 
світі, їхніх культур і звичаїв;

наводить приклади звичаїв інших народів, 
світових досягнень та винаходів українців

Суспільство як єдність людських спільнот, 
їх різноманітність. Стосунки людей у сус-
пільстві.
Україна — незалежна держава.
Символи держави: Герб, Прапор, Гімн, їх 
значення.
Громадяни України. Права та обов’язки гро-
мадян.

Практична робота.
Розробка проекту «Славетні українці».
Правопорушення, поширені серед дітей, 
відповідальність за них.
Розв’язання прогностичних задач «Що буде, 
якщо …».

Україна на карті світу.

Україна — європейська держава.
Різноманітність народів у світі.

Винаходи людства.
Славетні українці, 
їхній внесок 
у світову науку, культуру, спорт

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Людина і світ

Людина в суспільстві



4 КЛАС 
35 годин

Учень/учениця:
має уявлення про: 
• неповторність кожної людини (зовніш-

ність, поведінка, здібності, характер); 
• неприпустимість заподіяння будь-якої 

шкоди собі й іншим; 
• можливості людини; 
• значення знань, освіти, працелюбства у 

житті людини, в досягненні успіхів;
• наводить приклади досягнень людей

Учень/учениця:
має уявлення про культуру взаємин людей 
у сім’ї, школі, на вулиці;
вживає доречно слова етикету;
встановлює зв’язки між конкретними вчин-
ками і ставленням людей, наводить показо-
ві приклади;
уміє поводитися в гостях;
знає правила гостинності;
розуміє значення добрих взаємин, їх пере-
вагу над конфліктами, сутність доброзич-
ливості, милосердя, поступливості, напо-
легливості, відповідальності;
наводить приклади такої поведінки, де ви-
являються ці чесноти;
прагне виробляти в собі такі риси

Учень/учениця:
має уявлення про:
• права та обов’язки людини: 
• право на життя; 
• рівноправність людей; право кожного на 

захист, любов і піклування; право на пра-
цю, захист, відпочинок; 

• право на освіту; 
• взаємні обов’язки батьків і дітей;
знає зміст основних символів держави 
(Гімн, Прапор, Герб, рідна мова);
має уявлення і виявляє практично турботу 
про своє оточення, про довкілля та культур-
ну спадщину;
наводить та оцінює приклади позитивно-
го й негативного ставлення до старших і 
молодших;

Неповторність кожної людини.
Життя людини — найвища цінність.
Людське «Я».
Історії досягнень людини в науці, мисте-
цтві, спорті (на вибір вчителя й учнів).
Обговорення можливостей досягнення 
успіху
Роль спілкування в житті людини.

Культура поведінки.

Обговорення різноманітних ситуацій.

Правила поведінки в гостях.

Уникнення конфліктів з іншими людьми.

Людські чесноти

Ознайомлення із громадянськими правами 
та обов’язками.

Основні символи держави.
Турбота кожного про оточення, про довкіл-
ля, про історичну та культурну спадщину.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Людина

Людина серед людей

Людина в суспільстві



знає про можливі правопорушення серед 
дітей, наводить приклади;
аргументує значення дотримання правил 
співжиття в суспільстві; невідворотність від-
повідальності за скоєні правопорушення;
уміє розкривати соціальні взаємозв’язки 
між людьми у процесі виконання соціаль-
них ролей

Учень/учениця:
має уявлення про: 
• Землю як спільний дім для всіх людей, 

необхідність толерантного ставлення до 
різноманітності культур, звичаїв народів;

• Україну як одну із країн на карті світу, су-
веренну державу; 

• країни-сусіди;
наводить приклади співробітництва Укра-
їни з іншими країнами стосовно проблем 
охорони природи, енергозбереження, без-
печного життя, запобігання стихіям;

виявляє патріотичні почуття і прагнення 
знати більше про досягнення українців у різ-
них галузях (у науці, культурі, спорті та ін.)

Приклади правопорушень серед дітей і 
юридична відповідальність за їх скоєння.

Моделювання різних соціальних ролей 
(Учень — учитель — директор школи — 
продавець — екскурсовод — водій — мілі-
ціонер і т. д.)

Земля — спільний дім для всіх людей.

Україна на карті світу. Уявні подорожі в інші 
країни (проект). Найближчі сусіди України.

Співробітництво людей у питаннях збере-
ження природи і життя.

Внесок кожної людини у збереження різних 
культур і природних багатств.

Внесок українців у винаходи людства, інші 
досягнення (у науці, культурі, спорті)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Людина і світ

Програму підготували:

Н. М. Бібік, керівник творчого колективу, головний науковий співробітник 
лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, 

академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Р. А. Арцишевський, професор кафедри філософії і релігієзнавства Волинського 
національного університету імені Лесі Українки, член-кореспондент НАПН України, 

доктор філософських наук, професор;

Т. Е. Пушкарьова, директор Скандинавської гімназії м. Києва, 
кандидат педагогічних наук, вчитель-методист; 

В. В. Майорський, заступник директора з науково-методичної та 
експериментальної роботи гімназії № 1 м. Іллічівська Одеської області


