
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Я У СВІТІ 3 клас 
 

Підручники: 
 «Я у світі» О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. Підручник і зошит до нього для 3 класу. – Х.: 

Вид-во «Ранок», 2013. 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/3-klass/1504-ya-u-sviti-3-klas-taglina 

 

Річна контрольна робота 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу 

1 Я - людина Людина – як частина природи і суспільства.  

Розвиток людини протягом життя. 

Вчимося вчитися. 

Людське «Я». 

Зовнішність людини. 

Вияви характеру (чесність, доброта, щедрість, працьо-витість, 

толерантність тощо). 

Прагнення до самостійності. 

Навчання як складова життєвого успіху. 

2 Я та інші 

 

Сім’я. Склад сім’ї. Основні обов’язки в сім’ї. 

Поштиве ставлення до старших та інших членів сім’ї. 

Школа. Історія рідної школи. Збереження традицій. 

Правила поведінки в громадських місцях. 

Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, навчання в 

групах, у класі. 

Людські чесноти. 

3 Я - українець Суспільство як єдність людських спільнот, їх різноманітність. 

Відносини людей у суспільстві. 

     Україна – незалежна держава. 

     Символи держави: герб, прапор, гімн, їх значення. 

      Громадяни України. Права й обов’язки громадян. 

     Практична робота. 

     Розробка проекту «Славетні українці». 

     Правопорушення, поширені серед дітей, відповідальність 

за них. 

    Розв’язання прогностичних задач «Що буде,  якщо …» 

4 Я - європеєць Україна на карті світу. 

   Україна – європейська держава. 

    Різноманітність народів у світі. 

Винаходи людства. 

Славетні українці, їхній внесок у світову науку, культуру. 

    Співробітництво країн у питаннях збереження природи, 

ведення господарства, культурного обміну 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ВИДИ РОБОТИ: 

 

- опрацюйте завдання для підготовки; 

- підготовка презентацій; 

- участь в конкурсах, вікторинах. 

 



 Зразок завдань для підготовки річного оцінювання. 
Тестові завдання 

1. Людина на відміну від інших живих організмів: 

а) дихає;                 б) мислить;               в) народжується. 

 

2. Щоб успішно вчитись, потрібно: 

а) займатись своїми справами; б) займатись спортом  ; в)тренувати пам'ять. 

 

3. Щоб народжений людиною став нею, йому необхідно: 

а) суспільство          б) їжа;                     в) свобода. 

 

4. Риси характеру успішної людини: 

а) старанність; б) нестриманість ;  в) впертість. 

 

5. Перші школи були створені в: 

а) стародавньому Римі;      б) Київській Русі;   в) стародавній Греції. 

 

6. Обери якості самостійної людини: 

а) сам дбає про себе;    б) чекає допомоги від іншого;   в) приймає важливі рішення. 

 

7. Для успішного навчання потрібно на уроках бути: 

а) неуважним;          б) зосередженим;       в) лінивим. 

 

8. Першу в Європі школу для дівчат було створено:  

а) у Києві;                 б) у Львові;            в) у Харкові. 

 

9. Людина долає перешкоди: 

а) хитрістю;               б) спритністю;       в)знанням і розумом. 

 

10. У школі учні здобувають: 

а) знання;                   б) владу;                 в) мрії. 

 

11. Про створення шкіл у Київській Русі дбав: 

а) Тарас Шевченко;    б) Володимир Великий;    в) Ярослав Мудрий. 

 

12. Першу бібліотеку в Київській Русі створив: 

а) Ярослав Мудрий;    б) Володимир Великий;     в) Іван Франко. 

 

13. Сім’я – це: 

а) усі родичі,   б) близькі родичі, що живуть разом 

 

14.Як називається найголовніший документ нашої держави? 

а) Декларація прав людини, б) Конституція України,   в)Конвенція ООН. 

 

15. Яке право людини порушує той, хто підглядає, підслуховує? 

а) право на власну думку, б) право вибору, 

 в) право на спілкування. 

 

16. Громадянин України має знати свої : 

а) права ; б) права і обов’язки ; в) інтереси. 

 

17. Яке право порушує той , хто гучно включає музику? 

а)право на відпочинок;   б)право на житло;   в) право на свободу та особисту недоторканість. 

 



18. Україну називають: 

а) азіатською державою; б) європейською державою. 

 

19.Україна межує з : 

а) Росією;        б)Румунією; в)  Японією;   г)  Білорусією. 

 

20. Яке місце за чисельністю населення посідає Україна в Європі? 

а) перше ;         б) п’яте ;       в)  друге. 

 

Запиши коротку відповідь. 

 

1. Запиши твої обов’язки в сім’ї . 

2. Як ти розумієш вислів” жити по совісті”. 

3. Правила поведінки в громадському транспорті. 

4. Правила товаришування. 

5. Як поводиться чемна людина. 

6. Що значить бути делікатним? 

7. Поясни, чому не можна брати чуже? 

8. Запиши , що ти знаєш про герб України. 

9. Обов’язки громадянина України. 

10. Запиши  відомі архітектурні пам’ятки України. 

11. Напиши прізвища славетних українців. Запиши відомості про одного з них. 

 

Підкресли правильні відповіді 

 

1. Випиши права громадянина нашої держави: 

Право на освіту, право на підслуховування, право на медичну допомогу, право на працю, 

право на правопорушення, право на відпочинок, право на глузування, право на життя. 

 

2. Підкресли назви свят, що належать до народних: 

Свято Миколая, День Перемоги, Великдень, День знань, Водохреща, Різдво, День 

Незалежності. 

 

 

 

 

 


