
Порівняльний аналіз опублікованої в збірнику та оновленої програм з 

природознавства для 4-го класу 

Призначення природознавства як навчального предмета полягає в 

підсиленні природничо-математичного й екологічного спрямування навчання 

шляхом ознайомлення школярів з основами знань фундаментальних 

природничих наук, адаптованих до можливостей і особливостей дітей 

молодшого шкільного віку. Ці ідеї лягли в основу програми з природознавства 

(авторського колективу під редакцією Т.Г. Гілберг), яка була опублікована в  

2012 році в збірнику «Навчальні програми… для 1-4 класів». За цією 

програмою відбувалося навчання в 1-3 класах. Однак у процесі навчання за 

даною програмою виявилася необхідність певного її спрощення та оновлення. 

А саме: усунення деякого перевантаження учнів, спрощення складних для 

розуміння учнів термінів, а також приведення її в певну систему. Це стосується 

програми природознавства як для 1-3 класів, так і для 4 класу. Відомо, що 

ретельне вивчення програми є першим етапом підготовки до проведення 

уроків, тому учителям варто уважно поставитися до ознайомлення з вимогами 

оновленої програми.  (Враховуючи той факт, що не всі учителі мають у своєму 

розпорядження оновлені програми, співставимо їх із тими, що були затверджені 

й опубліковані раніше). 

Порівняння опублікованої в збірці й оновленої програм для 4 класу 

Опублікованої в збірці програма Оновлена програма 

Вступ. (1год.) 

ТЕМА 1. НАША БАТЬКІВЩИНА - 

УКРАЇНА (16 год.) 

ТЕМА 2. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І 

ОКЕАНІВ ( 18 год.) 

ТЕМА 3. НАША АДРЕСА У ВСЕСВІТІ 

(12 год.) 

ТЕМА 4. ТІЛА ТА РЕЧОВИНИ  (12 год.) 

ТЕМА 5. ЗАПИТАННЯ ДО ПРИРОДИ (5 

год., тематика за вибором учителя) 

Вступ. (1год.) 

Розділ І.   Всесвіт і Сонячна система 

(10 годин) 

Розділ ІІ.  План і карта (7 годин) 

Розділ ІІІ.  Природа материків і 

океанів (23 години) 

Розділ ІV.   Природа України (22 

годин) 

Розділ V.   Тіла і речовини (5 годин)  



Таким чином в оновленій програмі внесені зміни в розподіл годин на 

вивчення окремих розділів, зважаючи на їх значення, складність і обсяг. А 

також змінена послідовність їх вивчення з метою відтворення ієрархічної 

системи природи. Розглянемо детальніше зміни, внесені в оновлену програму. 

У ТЕМІ 1. НАША БАТЬКІВЩИНА –  УКРАЇНА  - РОЗДІЛ ІV. Природа 

України (оновлена). Назва змінена з метою її уніфікації з назвою  розділу про 

природу материків і океанів. А також, зважаючи на важливість даної теми,  

збільшений час на її вивчення  з 16 на 22 години.  Із змісту програми вилучені 

питання, які вивчалися в 3 класі. А саме: «природне паливо та його запаси в Україні і 

використання енергоносіїв людиною, енергія води та її використання людиною». А також 

практична робота: «Розпізнавання та характеристика корисних копалин свого краю». 

При вивченні природних зон для уникнення повторів введено єдиний алгоритм. 

Це стосується також і плану вивчення наступного розділу «Природа материків і 

океанів».  

У ТЕМІ 2. – нині розділ ІІІ. ПРИРОДА МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ також 

збільшено кількість годин з 18 на 23. Тут усунене неоднозначно вжите поняття 

заселення людиною Землі. Тому, що не зрозуміло, який саме період в історії 

людства і яке заселення автори програми мали на увазі. Великі заперечення 

також викликало згадування застарілого й заідеологізованого радянською 

школою поняття про людські раси. Сучасна наука (генетика) переконливо 

довела, що між людьми, які живуть на різних континентах, немає суттєвих 

морфо-біологічних,   відмінностей. 

У ТЕМІ 3. НАША АДРЕСА У ВСЕСВІТІ  (12годин) змінена назва на Розділ І.  

Всесвіт і Сонячна система (10 годин). Слова  будова Землі можна трактувати 

по-різному, тому з оновленого варіанту програми вони вилучені. Натомість 

збереглися питання про добовий та річний рухи Землі для того, щоб молодші 

школярі могли краще усвідомити і засвоїти матеріал, який був дуже важким 

для їхнього сприйняття в 2 класі. Позитивним є також і те, що поруч із 

поширеними назвами Молочний Шлях та Велика й Мала Ведмедиця в оновленій 

програмі наводяться їхні українські відповідники: Чумацький Шлях та Великий 



і Малий Віз. Винесена в 2-й розділ до питання про орієнтування на місцевості 

екскурсія: «Вивчення лінії горизонту та орієнтування на місцевості з допомогою компаса». 

Це є цілком умотивованим рішенням, так як тепер екскурсія проводитиметься 

на початку осені, коли для цього є відповідні природні умови, а не посеред 

зими. 

Найбільше спрощень і вилучень відбулося в ТЕМІ 4. ТІЛА ТА РЕЧОВИНИ. 

Зменшилася кількість годин, відведених на його вивчення з 12 на 5. Було б 

перевантаженням формувати в учнів початкових класів такі поняття, як: 

агрегатні стани речовин та їхня зміна. А також переносити в курс природознавства 

матеріал, який школярі опановують на уроках математики. Зокрема: Фізичні 

величини (довжина, площа, об’єм, час) та їхнє вимірювання. Числове значення та одиниці 

фізичних величин.  Вимірювальні прилади. Шкала приладу. Ціна поділки. А також 

наступне: вимірювання лінійних розмірів тіла людини (ріст, об’єм грудей, ширина плечей, 

розмах рук, довжина кроку, відстань між великим та вказівним пальцем ін.).  

Вимірювання площі фігури неправильної форми (площі ступні ноги, долоні, листка 

рослини). До речі, останнє не має жодного природознавчого й біологічного 

сенсу. Вимірювання об’єму рідини з допомогою медичного шприца (мензурки). Вимірювання 

часу з допомогою секундоміра та маятника.  

Завдання з рубрики Дослідницький практикум в темі 5. ЗАПИТАННЯ ДО 

ПРИРОДИ об’єднані під новою рубрикою Навчальний проект. Немає також і 

рубрики «Запитай у батьків», так як, зважаючи на реалії життя, недоцільно 

завдання вчителя перекладати на батьківські плечі. Водночас вилучення 

стосуються наступних матеріалів:  

«Речовини навколо нас», інформаційно-пізнавальний проект (“Запитай у батьків”): 

 Речовини, з яких будують будинок, та їхні властивості. 

 Речовини, які літають у космос, та їхні властивості. 

 Речовини у моєму портфелі та їхні властивості. 

 Речовини у на кухні та їхні властивості. 

 Речовини на городі та їхні властивості. Речовини у ванній кімнаті та їхні 

властивості. 

Учителям слід звернути увагу також на те, що замість слова ТЕМА, вжито 



слово РОЗДІЛ, щоб не плутати з усталеним словосполученням ТЕМА УРОКУ. 

Практичний учительський досвід свідчить, що в програмі всі години, виділені 

на вивчення даного курсу, повинні бути заповнені навчальним змістом, без 

зазначення резервного часу. 

Лаконічніше сформульовані вимоги до знань учнів. В оновленій програмі 

знято зайву деталізацію й неузгодженість, коли в правій колонці (Державні 

вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів) містилося більше інформації, 

ніж у колонці, де викладений Зміст навчального матеріалу. 

Загалом оновлена програма раціонально наближена до вікових 

особливостей та навчальних можливостей учнів 4 класу початкової ланки 

навчання.  

ІІ. Оновлена програма з природознавства (4 клас) 

 (68 годин, 2 години на тиждень) 

У 4 класі завершується вивчення початкового курсу природознавства. 

Учні мають не тільки здобути нові знання, уміння і навички з природознавства, 

а й систематизувати відомості з різних розділів і закріпити опрацьоване в 1–3 

класах. Адже знання про об’єкти неживої і живої природи, набуті молодшими 

школярами в початкових класах, стануть основою для  подальшого вивчення 

природничого циклу дисциплін в основній і старшій структурних ланках 

загальноосвітньої школи. 

Структурування курсу здійснено за принципом змістового узагальнення. 



Зміст навчального матеріалу 

 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 

Вступ (1 година) 

Взаємозв’язки у природі Учень/учениця: 

 пояснює цінність природи для життя 

людини; має уявлення про взаємовплив 

навколишнього середовища і 

життєдіяльності людини 

Розділ І. Всесвіт і Сонячна система (10 годин)  

Уявлення давніх людей про 

Землю й Всесвіт. 

Сонячна система, її склад. Сонце – 

зоря, центральне тіло Сонячної 

системи. Планети та інші космічні 

тіла. Земля – планета Сонячної 

системи.  Теплові смуги Землі та 

їх вплив на природу. Добовий і  

річний рух Землі.  Місяць – 

природний супутник Землі.  

 Сузір’я. Великий та Малий Віз, 

Полярна зоря. Чумацький Шлях – 

наша Галактика.  Сучасні 

уявлення про Всесвіт. 

Навчальний проект.    

 Мандрівка просторами 

Всесвіту, про яку ти мрієш. 

Учень/учениця: 

має уявлення про  Всесвіт; Сонце - зорю; 

Землю -  планету; склад Сонячної 

системи;  

знає  про добове обертання та річний рух 

Землі, Місяць, нашу Галактику, сузір’я 

Великий та Малий Віз; 

розуміє  причини нерівномірного 

освітлення і нагрівання  земної поверхні   

сонячними променями, причини зміни 

дня і ночі; пір року; нероздільну єдність 

людини та Всесвіту; 

застосовує  знання про рух небесних тіл   

для розв’язання навчальних і життєвих 

ситуацій. 

Розділ ІІІ. План і карта (7 годин) 

Горизонт, сторони горизонту.  Учень/учениця:  



Орієнтування на місцевості за 

допомогою Сонця, компасу та 

місцевих ознак. 

Зображення місцевості на плані, 

умовні знаки.  Масштаб. 

Географічна карта, умовні знаки 

на карті. Робота з планом і  

картою. 

 

Практична робота.  

 Читання плану і карти з 

використанням умовних знаків і 

масштабу. 

 

Екскурсія. Визначення сторін 

горизонту за допомогою Сонця, 

компасу та місцевих ознак. 

має уявлення про план місцевості, 

масштаб, розрізняє  план і карту. 

знає  способи орієнтування на місцевості,  

сторони горизонту,  

умовні знаки на плані і карті; 

розуміє   принцип роботи компасу, 

способи знаходження сторін горизонту за 

допомогою компасу, Сонця і місцевих 

ознак. 

 визначає сторони горизонту за 

допомогою компасу, читає умовні знаки 

на плані і карті; 

застосовує  знання про план місцевості і 

карту для розв’язання навчальних і 

життєвих ситуацій. 

Розділ ІV. Природа материків і океанів (23 години) 

 

Розселення людей на Землі. 

Чисельність населення Землі, її зміна. 

Океани, материки (континенти) і 

частини світу на географічних картах.  

Особливості природи Тихого, 

Атлантичного, Індійського й 

Північного Льодовитого океанів. 

Особливості природи материків 

Землі. Євразія, Африка, Північна 

Учень/учениця:  

має уявлення про чисельність 

населення Землі, найбільші країни 

світу та їх столиці; 

знає  назви океанів і материків, 

найхарактерніші особливості їх 

природи;  

розуміє  причини різноманітності 

природи  материків та океанів в 



Америка, Південна Америка, 

Австралія, Антарктида. (Вивчення 

материків відбувається за таким 

планом  розташування, особливості 

погоди, форми земної поверхні, 

водойми, корисні копалини, ґрунти,   

рослинний і тваринний світ, 

залежність  діяльності людини від 

природних умов, найбільші країни, їх 

столиці, охорона природи.) 

   

Практична робота. 

 Робота з географічною картою 

півкуль та світу; 

 Нанесення на контурну карту 

назв материків і океанів. 

Навчальний проект. 

 Цікавий світ материка, на який 

я хочу потрапити. 

наслідок нерівномірного нагрівання 

кулястої поверхні Землі сонячними 

променями; 

пояснює наслідки діяльності людей та 

екологічний стан навколишнього 

середовища; 

встановлює  взаємозв’язки між 

географічним розташуванням  океанів 

та материків та їх природними 

умовами; 

характеризує основні шляхи 

збереження й охорони природи на 

планеті; 

показує на фізичній карті світу океани 

та материки  

застосовує  географічні карти світу, 

півкуль і  материків для розв’язання 

навчальних і життєвих ситуацій. 

 

Розділ V. Природа України (22 годин) 

Україна на карті світу. Карта 

України.  

Форми земної поверхні.  Рівнини і 

гори в Україні і в своєму краї. 

Корисні копалини України.  

Водойми України та їх  

використання і значення. 

Природні та штучні  водойми  

Учень/учениця:  

 має уявлення про  різноманітність 

природи України, будову річки; 

знає  розташування України, назви 

водойм, ґрунтів і природних зон, правила 

збереження і захисту природи в рідному 

краї; 

розуміє  закономірне розташування 



річки, озера, ставки, водосховища, 

болота, моря, джерела.  

Будова річки. Рівнинні і гірські 

річки. Чорне і Азовське моря. 

Використання і охорона 

природних багатств водойм. 

Ґрунти України. Охорона ґрунтів.  

Розташування природних зони в 

Україні. Карта природних зон 

України.  

Мішані ліси (Полісся). Лісостеп. 

Степ. Гори. Карпатські і Кримські 

гори. (Вивчення природних зон 

відбувається в такій 

послідовності  розташування, 

погода, форми земної поверхні, 

водойми, корисні копалини, 

ґрунти,   рослинний і тваринний 

світ, рослини і тварини, занесені 

до Червоної книги України, 

заповідні території та охорона 

природи, залежність  діяльності 

людини від природних умов.).    

Практичні роботи. 

 Робота з географічною 

картою України; 

 Позначення на контурну 

карту столиці та міст України. 

 Позначення на контурній 

карті основних форм земної 

ґрунтів, рослинного й тваринного світу в  

кожній природній зоні України; 

значення корисних копалин, водойм, 

ґрунтів і лісів для природи і 

господарської діяльності людини; 

причини виникненні теплових поясів і 

природних зон на Землі в наслідок 

нерівномірного нагрівання Землі 

сонячними променями; 

 показує  на карті рівнини і гори, 

водойми, називає рослини і тварини, які 

переважають у різних природних зонах 

України;  

стисло характеризує природні зони  за 

планом; визначає екологічні проблеми 

України та називає шляхи їх подолання; 

встановлює взаємозв’язки між  

географічним розташуванням природних 

зон та діяльністю людей; 

застосовує географічну карту України й 

свого краю для розв’язання навчальних і 

життєвих ситуацій. 

 



 

поверхні та водойм України.  

Начальні проекти.  

 Водойми рідного краю їх 

стан та  охорона. 

 Чому ліси називають 

"легенями планети"? 

 Що можна зробити для 

збереження природи у моєму краї? 

Розділ VI. Тіла і речовини (5 годин) 

Тіла і речовини.  Стани речовин. 

Будова і властивості твердих тіл, 

рідин і газів. Різноманітність 

речовин і матеріалів та їх 

використання людиною.  

  

   

Навчальні проекти. 

Дослідження властивостей: 

 твердих тіл на прикладі 

граніту, деревини, крейди (за 

вибором учителя).  

 рідин на прикладі води і 

молока.  

Учень/учениця: 

  має уявлення про  стани речовин, їх 

різноманітність у природі; 

 досліджує   властивості твердих тіл, 

рідин і газів (на прикладі трьох станів 

води); розуміє взаємозв’язок між будою 

та властивостями.  

застосовує  знання про властивості 

твердих тіл, рідин і газів  у життєвих 

ситуаціях. 

 

 


