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навчальна програма 

3 клас 

 

 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних 

досягнень учня/учениці 

ВОДА 

Вода в природі. Властивості рідин на 

прикладі води. Температура плавлення 

льоду та кипіння води. Значення трьох 

станів води для життя на Землі. Вода – 

розчинник. Розчинні та нерозчинні 

речовини. Прісна та морська вода. Розподіл 

запасів прісної води на Землі. Як людина 

використовує властивості води? Охорона 

водойм. 

 

Учень/учениця: 

має уявлення про розподіл води на 

Землі; розчинні та нерозчинні речовини; 

роль води у природі та її значення для 

людини; 

називає три стани води, 

температуру плавлення льоду та кипіння 

води; 

розуміє значення існування води у 

трьох станах для життя на Землі; 

обмеженість запасів прісної води на нашій 

планеті;   

досліджує властивості води та 

рідин; 

застосовує на практиці знання про 

розчинні та нерозчинні речовини, 

властивості води та рідин;  

дотримується правил економного 

використання прісної води. 

Практичні роботи 

1. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті. 

2. Порівняння властивостей води та інших рідин. 

ПОВІТРЯ 

Газоподібні речовини. Повітря як суміш 

речовин, його склад та властивості. 

Розширення газів за нагрівання. Рух 

повітря. Поняття про виникнення вітру. Як 

людина використовує властивості повітря? 

Охорона повітря. 

Учень/учениця: 

має уявлення про склад і властивості 

повітря; джерела забруднення повітря; 

причини виникнення вітру; 

знає про властивість повітря та 

газоподібних речовин розширюватися за 

нагрівання; 

розуміє значення повітря для життя; 

важливість вивчення властивостей повітря 

для практичних потреб людини; 

досліджує властивості повітря;  

застосовує на практиці знання про 

склад і властивості повітря, його охорону. 

Практична робота 

Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря. 

КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ 

Корисні копалини – гірські породи, які 

використовує людина. Види корисних 

копалин (тверді, рідкі та газоподібні). 

Різноманітність корисних копалин та 

використання їх людиною. Значення 

корисних копалин для людини. Ґрунт. 

Учень/учениця: 

має уявлення про гірські породи та 

корисні копалини; про раціональне та 

ощадливе використання корисних 

копалин; роль живих організмів в 

утворенні ґрунту; 



Склад ґрунту. Родючість – основна 

властивість ґрунту. Хто живе у ґрунті? Роль 

живих організмів в утворенні ґрунту. 

Значення і охорона ґрунтів. 

наводить приклади твердих, 

рідких та газоподібних корисних копалин; 

класифікує корисні копалини за 

видами; 

називає найпоширеніші корисні 

копалини рідного краю та їхні властивості; 

наводить приклади використання 

корисних копалин людиною; тварин, які 

живуть у ґрунті; 

розуміє значення ґрунту для життя 

рослин і тварин; 

пояснює роль живих організмів в 

утворенні ґрунту; 

досліджує наявність повітря і 

води у ґрунті;  

пояснює, чому не можна 

спалювати стерню; 

застосовує на практиці знання 

про необхідність економного й бережного 

ставлення до корисних копалин і ґрунтів у 

своїй місцевості. 

Практична робота 

1. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей 

твердих тіл на прикладі корисних копалин. 

2. Виявлення повітря та води у складі ґрунту. 

ЕНЕРГІЯ В НАШОМУ ЖИТТІ 

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, 

газ, торф) та їхнє використання людиною. 

Невичерпні джерела енергії (Сонце, вітер і 

вода) та їхнє використання людиною. 

Побутові прилади, які споживають енергію. 

Поняття про збереження тепла та 

електроенергії у побуті.  

 

Учень/учениця: 

має уявлення про вичерпні та 

невичерпні джерела енергії; 

називає паливні корисні копалини; 

побутові прилади, які споживають 

енергію; 

пояснює взаємозв’язки у живій та 

неживій природі на прикладі походження 

деяких паливних корисних копалин; 

використання енергії Сонця, вітру та 

рухомої води людиною (на прикладах);  

виготовляє модель теплиці; 

спостерігає за проростанням 

насіння у теплиці; 

застосовує знання для догляду за 

рослинами у теплиці; 

встановлює умови, необхідні для 

розвитку рослин; 

застосовує правила безпечної 

поведінки з електроприладами; 

економного використання води, тепла, 

електроенергії у побуті. 

ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ 

Рослини – живі організми. Різноманітність 

рослин. Хвойні та квіткові рослини. 

Розмноження квіткових рослин. Однорічні 

та багаторічні рослини. Умови розвитку 

Учень/учениця: 

має уявлення про рослини, тварин, 

гриби і бактерії як живі організми; 

ланцюги живлення; заповідні території 



рослин. Пристосування рослин до умов 

середовища (світло, тепло, вода, родючість 

ґрунту). Культурні рослини. Значення 

рослин у природі та для людини. 

Різноманітність тварин. Розмноження та 

розвиток тварин, піклування про потомство. 

Комахи. Риби. Земноводні і плазуни. Птахи. 

Звірі (ссавці). Рослиноїдні, м’ясоїдні, 

всеїдні тварини. Ланцюги живлення. 

Свійські та дикі тварини. Пристосування 

тварин до життя в різних умовах.  

Гриби – живі організми. Будова грибів. 

Значення грибів у природі. Бактерії. 

Значення бактерій у природи і для людини.  

Охорона рослинного і тваринного світу. 

Червона книга України. Заповідні території 

рідного краю. Державні заповідники. 

Ботанічні сади. 

рідного краю, державні заповідники, 

ботанічні сади; розмноження та піклування 

тварин про потомство;  

знає про різноманітність рослин і 

тварин у природі; способи розмноження 

квіткових рослин; про Червону книгу 

України; 

наводить приклади пристосування 

рослин і тварин  до умов існування; 

культурних рослин та свійських тварин 

своєї місцевості; 

розуміє значення тварин і рослин, 

грибів і бактерій у природі і для людини; 

роль державних заповідників і ботанічних 

садів у справі охорони природи; поділ 

тварин за способом живлення; свою роль в 

охороні природи рідного краю; 

розрізняє квіткові й хвойні 

рослини, їхні органи;  їстівні та отруйні 

гриби; свійських та диких тварин; вміє 

розмножувати кімнатні рослини;  

застосовує знання про рослини, 

тварин, гриби і бактерії у життєвих 

ситуаціях та правила поведінки у природі. 

 

Практична робота 

Розпізнавання квіткових рослин за наочністю. 

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ОРГАНІЗМ 

Організм людини. Системи органів тіла 

людини та їхнє значення для життя людини. 

Нервова система. Опорно-рухова система. 

Травна система. Харчування. Правила 

здорового харчування. Дихальна система. 

Запобігання захворюванням органів 

дихання. Кровоносна система. Значення 

крові в організмі людини. Шкіра. Значення 

шкіри для організму людини та її гігієна. 

Органи чуття. Гігієна органів чуття. 

Правила здорового способу життя.  

Учень/учениця: 

має уявлення про організм людини 

як єдине ціле; окремі органи, системи 

органів; функції основних систем органів в 

організмі людини (нервової, опорно-

рухової, травної, дихальної, кровоносної 

систем, шкіри, органів чуття); 

розуміє значення поживних 

речовин рослинного і тваринного 

походження для організму людини; 

застосовує правила здорового 

способу життя; гігієни шкіри, органів 

чуття та дихання. 

Практична робота 

Аналіз запропонованого раціону харчування (або складання раціону здорового 

харчування). 

Рекомендовані екскурсії (за вибором 

учителя, з врахуванням місцевих 

можливостей): 

1. Різноманітність тварин і рослин рідного 

краю (заповідник, заказник, ботанічний 

сад, національний парк, пам’ятка природи, 

ферма, зоопарк, інше). 

1.  Твоє здоров’я (шкільний медичний 

кабінет, фельдшерсько-акушерський 

Учень/учениця: 

застосовує правила поведінки в 

природі; 

спостерігає та фіксує результати 

своїх спостережень; 

фотографує найцікавіші об’єкти 

природи рідного краю (за можливості); 

дотримується правил поведінки під 

час екскурсій. 



пункт, лікарня, поліклініка, магазин 

екопродуктів, аптека, інше). 

2. Корисні бактерії (дріжзавод, 

молокозавод, хлібзавод, інше) 

3. Культурні рослини (город, квітник, 

сад, теплиця, оранжерея, інше). 

4. Тепло у твоєму домі (шкільна 

котельня, магазин електроприладів, 

електростанція, теплиця, інше).  

 

Рекомендовані навчальні проекти (за 

вибором учителя, не менше чотирьох 

впродовж навчального року, з них один – 

дослідницький). Назву і маршрут проекту 

учитель визначає разом з дітьми – 

учасниками проекту. Запропоновані назви – 

орієнтовні. 

1. Звідки береться пил? 

2. „Шукачі скарбів” (корисні копалини 

рідного краю). 

3. Чому не можна випалювати стерню? 

4.  „Теплиця на моєму підвіконні” 

(виготовлення моделі теплиці та 

вирощування рослин з насіння). 

5. Як зберегти тепло і світло в нашому 

домі?  

6. Який дар природи для людства 

найцінніший (повітря, вода, тварини, 

рослини, ґрунт, корисні копалини)? 

7. Добра справа для природи. 

8. Різноманітність речовин і матеріалів 

та використання їх людиною.  

Учень/учениця: 

знаходить (за вказівкою вчителя), 

порівнює та узагальнює необхідну для 

проектної діяльності інформацію з 2-3-х 

джерел знань; 

бере участь у складанні маршруту 

навчального проекту; 

працює в групах, у парі. 

 

 


