
ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
 

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 
 

4 КЛАС 
 

(«Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) за 
редакцією М.С. Вашуленка, авт. Єресько Т., Безкоровайна О.,  

Видавничий дім «Освіта», 2021) 
 

https://portfel.info/load/4_klas/ia_doslidzhuiu_svit/eresko_2021_rik_chastina_1/518-1-0-26360 

https://portfel.info/load/4_klas/ia_doslidzhuiu_svit/eresko_2021_rik_chastina_2/518-1-0-26361 

 

І СЕМЕСТР 

№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

1.  Я - ДОСЛІДНИК/ 

ДОСЛІДНИЦЯ 

ПРИРОДИ 

 

 знає, що таке молекули й атоми; 

 розуміє із чого складаються тіла та речовини; 

 вміє досліджувати властивості твердих тіл, рідин і 

газів; 

 розуміє як людина використовує речовини; 

 обізнаний з безпечним поводженням з речовинами; 

 знає, що таке віруси і бактерії; 

 розрізняє фізичні, хімічні і біологічні явища; 

 вміє застосовувати знання про природу. 

 

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.1 ст.4-30 

https://www.youtube.com/watch?

v=nlWA3SlVKOE 

https://www.youtube.com/watch?

v=GJULW0ZZFmQ 

https://www.youtube.com/watch?

v=OIctYBBhDss 

https://www.youtube.com/watch?

v=hREoV03q5Y0 

https://www.youtube.com/watch?

v=BDr7L51wjE0 

 

https://portfel.info/load/4_klas/ia_doslidzhuiu_svit/eresko_2021_rik_chastina_2/518-1-0-26361
https://www.youtube.com/watch?v=nlWA3SlVKOE
https://www.youtube.com/watch?v=nlWA3SlVKOE
https://www.youtube.com/watch?v=GJULW0ZZFmQ
https://www.youtube.com/watch?v=GJULW0ZZFmQ
https://www.youtube.com/watch?v=OIctYBBhDss
https://www.youtube.com/watch?v=OIctYBBhDss
https://www.youtube.com/watch?v=hREoV03q5Y0
https://www.youtube.com/watch?v=hREoV03q5Y0
https://www.youtube.com/watch?v=BDr7L51wjE0
https://www.youtube.com/watch?v=BDr7L51wjE0
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№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

2.  ОБИРАЮ ЗДОРОВ’Я 

 

 знає складники здоров’я; 

 розуміє, що таке діагностування здоров’я; 

 знає чинники, які впливають на здоров’я; 

 обізнаний з причинами виникнення хвороб; 

 знає як правильно доглядати за гігієною тіла; 

 розрізняє інфекційні та неінфекційні захворювання; 

 розуміє позитивний вплив рухової активності на 

розвиток організму; 

 знає поживні речовини, які необхідні для життя і 

здоров’я людини; 

 знає основні вітаміни, і які продукти їх містять; 

 знає основні необхідні для організму мікроелементи, і 

які продукти їх містять; 

 може назвати страви національної кухні; 

 розуміє, що таке екологічно чисті продукти; 

 обізнаний з користю та шкодою цукру; 

 розуміє значення солі для організму людини; 

 знає, як зберегти зір, слух, органи смаку та нюху; 

 вміє аналізувати емоції та розуміє як природа впливає 

на емоції; 

 може назвати традиції збереження здоров’я в родині; 

 обізнаний про можливу шкоду для здоров’я від 

надмірного використання технічних засобів; 

 може назвати, яка інформація і ситуації несуть загрозу 

здоров’ю;  
  

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.1 ст.32-100 

https://www.youtube.com/watc

h?v=v94JGKKdvkY 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6L19tcq4qok 

https://www.youtube.com/watc

h?v=BZdZOiLSCA0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ldjLEAecGZk 

https://www.youtube.com/watc

h?v=3f0H6-QdaIw 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-O4C3BhoIVU 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kV8J0Nvwjy0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ia18QT6DaHw 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4O1eKODqZ34 

https://www.youtube.com/watc

h?v=j3y4HA4pRXo 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-d-mM89QRhA 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=v94JGKKdvkY
https://www.youtube.com/watch?v=6L19tcq4qok
https://www.youtube.com/watch?v=6L19tcq4qok
https://www.youtube.com/watch?v=ldjLEAecGZk
https://www.youtube.com/watch?v=ldjLEAecGZk
https://www.youtube.com/watch?v=3f0H6-QdaIw
https://www.youtube.com/watch?v=3f0H6-QdaIw
https://www.youtube.com/watch?v=-O4C3BhoIVU
https://www.youtube.com/watch?v=-O4C3BhoIVU
https://www.youtube.com/watch?v=kV8J0Nvwjy0
https://www.youtube.com/watch?v=kV8J0Nvwjy0
https://www.youtube.com/watch?v=Ia18QT6DaHw
https://www.youtube.com/watch?v=Ia18QT6DaHw
https://www.youtube.com/watch?v=4O1eKODqZ34
https://www.youtube.com/watch?v=4O1eKODqZ34
https://www.youtube.com/watch?v=j3y4HA4pRXo
https://www.youtube.com/watch?v=j3y4HA4pRXo
https://www.youtube.com/watch?v=-d-mM89QRhA
https://www.youtube.com/watch?v=-d-mM89QRhA
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№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

   знає основні правила користування джерелами 

водопостачання, пожежної безпеки, газовими 

приладами; 

 знає порядок звернення по допомогу в різні служби; 

 вміє визначати небезпеку на вулиці; 

 розуміє, що таке безпека під час активного дозвілля; 

 знає, як поводитися з незнайомими тваринами; 

 обізнаний з основними правилами поведінки в 

автономній ситуації на природі, у громадських місцях; 

 знає правила поведінки з підозрілими предметами;  

 розрізняє корисні та шкідливі впливи на вибір безпечної 

поведінки; 

 вміє застосовувати знання про здоров’я. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=y0Dio6PHZEU 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hsn5c-JlCqY 

https://www.youtube.com/watc

h?v=vKENXnbEjSY 

https://www.youtube.com/watc

h?v=T0JwGr2-mZA 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0Cp8r0MpyaY 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5RJpXYbSqnU 

 

 

3.  Я — ЛЮДИНА 

 

 знає, що таке духовні та матеріальні цінності; 

 може назвати, які бувають захоплення; 

 знає, що таке досягнення; 

 розуміє, що таке власні потреби; 

 розуміє, що таке якість життя людини; 

 обізнаний з різними способами використання часу; 

 знає, як можна поліпшити власні уміння; 

 розуміє як можна досягти успіху у навчанні та 

подолати труднощі; 

 вміє застосовувати знання про себе. 

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.1 ст.102-120 

https://www.youtube.com/watc

h?v=owOQ5bqhKRY 

https://www.youtube.com/watc

h?v=1wFeFvEjXu8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y0Dio6PHZEU
https://www.youtube.com/watch?v=y0Dio6PHZEU
https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY
https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY
https://www.youtube.com/watch?v=vKENXnbEjSY
https://www.youtube.com/watch?v=vKENXnbEjSY
https://www.youtube.com/watch?v=T0JwGr2-mZA
https://www.youtube.com/watch?v=T0JwGr2-mZA
https://www.youtube.com/watch?v=0Cp8r0MpyaY
https://www.youtube.com/watch?v=0Cp8r0MpyaY
https://www.youtube.com/watch?v=5RJpXYbSqnU
https://www.youtube.com/watch?v=5RJpXYbSqnU
https://www.youtube.com/watch?v=owOQ5bqhKRY
https://www.youtube.com/watch?v=owOQ5bqhKRY
https://www.youtube.com/watch?v=1wFeFvEjXu8
https://www.youtube.com/watch?v=1wFeFvEjXu8


4 

 

№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

4.  Я СЕРЕД ЛЮДЕЙ  вміє розрізняти і визначати стосунки між людьми; 

 обізнаний про взаємодію з іншими людьми; 

 розуміє, як знайомитися та спілкуватися, будувати 

дружні стосунки; 

 вміє визначати вплив рішень та поведінки; 

 обізнаний про можливі ситуації шкільного життя; 

 розуміє вплив груп на безпеку людей; 

 знає, що таке мережа Інтернет та обізнаний про 

правила інтернет-безпеки; 

 розуміє, як створювати цінності в спільноті; 

 вміє уявляти бажане майбутнє; 

 вміє розрізняти цінності в житті; 

 обізнаний з необхідністю корисної поведінки у 

довкіллі; 

 вміє застосовувати знання про людей. 

 

 

 

 

 

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.1 ст.122-154 

https://www.youtube.com/watc

h?v=T4FVlep3t8E 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YMQ68ITW_18 

https://www.youtube.com/watc

h?v=w_B1EZs6O64 

https://www.youtube.com/watc

h?v=au6zMAyHHmc 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AVf7jynHb08 

https://www.youtube.com/watc

h?v=PiA_N_uI5R8 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Dh_8PNxAjuo 

https://www.youtube.com/watc

h?v=oaAASnMKUkU 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mDDzgKQ9e0U 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cNGT_2IAw3A 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iovMqYW4iIU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4FVlep3t8E
https://www.youtube.com/watch?v=T4FVlep3t8E
https://www.youtube.com/watch?v=YMQ68ITW_18
https://www.youtube.com/watch?v=YMQ68ITW_18
https://www.youtube.com/watch?v=w_B1EZs6O64
https://www.youtube.com/watch?v=w_B1EZs6O64
https://www.youtube.com/watch?v=au6zMAyHHmc
https://www.youtube.com/watch?v=au6zMAyHHmc
https://www.youtube.com/watch?v=AVf7jynHb08
https://www.youtube.com/watch?v=AVf7jynHb08
https://www.youtube.com/watch?v=PiA_N_uI5R8
https://www.youtube.com/watch?v=PiA_N_uI5R8
https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo
https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo
https://www.youtube.com/watch?v=oaAASnMKUkU
https://www.youtube.com/watch?v=oaAASnMKUkU
https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U
https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U
https://www.youtube.com/watch?v=cNGT_2IAw3A
https://www.youtube.com/watch?v=cNGT_2IAw3A
https://www.youtube.com/watch?v=iovMqYW4iIU
https://www.youtube.com/watch?v=iovMqYW4iIU
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№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

ІІ СЕМЕСТР 
5.  ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ 

 

 знає, яку форму має Земля, обізнаний з її моделлю; 

 вміє визначати полюси і півкулі Землі; 

 має поняття про атмосферу; 

 знає основні форми рельєфу, їх утворення; 

 обізнаний про Місяць, його фази; 

 знає назви материків, їх розташування; 

 може описати основні характеристики, Євразії, 

Європи, Азії, Африки, Антарктиди, Північної та 

Південної  Америки, Австралії, їх клімат, тваринний та 

рослинний світ; 

 вміє застосовувати знання про материки 

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.2 ст.4-42 

https://www.youtube.com/watc

h?v=7jPWvzjIjp0 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kXFMR26-SOY 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CETBtb7kRYA 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6GEJvFbAq5c 

https://www.youtube.com/watc

h?v=dQtOr3kHf-Y  

https://www.youtube.com/watc

h?v=C_TUFahmjzk 

https://www.youtube.com/watc

h?v=e3SDpz4SlXU 

https://www.youtube.com/watc

h?v=_beaw95_nZk 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gLntdnMZRxI 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fZcuUH_TxGY 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jPWvzjIjp0
https://www.youtube.com/watch?v=7jPWvzjIjp0
https://www.youtube.com/watch?v=kXFMR26-SOY
https://www.youtube.com/watch?v=kXFMR26-SOY
https://www.youtube.com/watch?v=CETBtb7kRYA
https://www.youtube.com/watch?v=CETBtb7kRYA
https://www.youtube.com/watch?v=6GEJvFbAq5c
https://www.youtube.com/watch?v=6GEJvFbAq5c
https://www.youtube.com/watch?v=dQtOr3kHf-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dQtOr3kHf-Y
https://www.youtube.com/watch?v=C_TUFahmjzk
https://www.youtube.com/watch?v=C_TUFahmjzk
https://www.youtube.com/watch?v=e3SDpz4SlXU
https://www.youtube.com/watch?v=e3SDpz4SlXU
https://www.youtube.com/watch?v=_beaw95_nZk
https://www.youtube.com/watch?v=_beaw95_nZk
https://www.youtube.com/watch?v=gLntdnMZRxI
https://www.youtube.com/watch?v=gLntdnMZRxI
https://www.youtube.com/watch?v=fZcuUH_TxGY
https://www.youtube.com/watch?v=fZcuUH_TxGY
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6.  КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ 

ЗЕМЛІ 
 знає, що таке клімат; 

 розрізняє кліматичні пояси; 

 обізнаний про особливості екваторіального 

кліматичного поясу, його рослинний і тваринний світ; 

 обізнаний про особливості тропічного кліматичного 

поясу, його рослинний і тваринний світ; 

 обізнаний про особливості помірного кліматичного 

поясу, його рослинний і тваринний світ; 

 обізнаний про особливості арктичного кліматичного 

поясу, його рослинний і тваринний світ; 

 обізнаний про особливості антарктичного 

кліматичного поясу, його рослинний і тваринний світ; 

 вміє застосовувати знання про планету людей; 

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.2 ст.44-78 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qcFDAmJT3E4 

https://www.youtube.com/watc

h?v=AvnQcAjil9Y 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Z3-lqoHD6qw 

https://www.youtube.com/watc

h?v=pAyG-3GgwBc 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ke64Fv17134 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ysFXTXaU5zY 

 

 

 

 

7.  ПРИРОДНІ СТИХІЙНІ 

ЛИХА 
 знає, що таке природні стихійні лиха, та які природні 

явища до них належать; 

 обізнаний про засуху та її наслідки; 

 обізнаний про град та його наслідки; 

 обізнаний про снігові замети та їх наслідки; 

 обізнаний про селі та їх наслідки; 

 обізнаний про землетрус та його наслідки; 

 обізнаний про повінь та її наслідки. 

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.2 ст.80-96 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5ivQCMNk8LM 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mmDBChYpl5Q 

https://www.youtube.com/watc

h?v=cLRVCLpMch0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qcFDAmJT3E4
https://www.youtube.com/watch?v=qcFDAmJT3E4
https://www.youtube.com/watch?v=AvnQcAjil9Y
https://www.youtube.com/watch?v=AvnQcAjil9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Z3-lqoHD6qw
https://www.youtube.com/watch?v=Z3-lqoHD6qw
https://www.youtube.com/watch?v=pAyG-3GgwBc
https://www.youtube.com/watch?v=pAyG-3GgwBc
https://www.youtube.com/watch?v=Ke64Fv17134
https://www.youtube.com/watch?v=Ke64Fv17134
https://www.youtube.com/watch?v=ysFXTXaU5zY
https://www.youtube.com/watch?v=ysFXTXaU5zY
https://www.youtube.com/watch?v=5ivQCMNk8LM
https://www.youtube.com/watch?v=5ivQCMNk8LM
https://www.youtube.com/watch?v=mmDBChYpl5Q
https://www.youtube.com/watch?v=mmDBChYpl5Q
https://www.youtube.com/watch?v=cLRVCLpMch0
https://www.youtube.com/watch?v=cLRVCLpMch0
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8.  УКРАЇНА — МОЯ 

БАТЬКІВЩИНА 
 вміє визначати сторони горизонту; 

 має поняття про орієнтуватися на місцевості; 

 знає, що таке компас і як він працює; 

 знає, що таке план місцевості і що на ньому 

відображається; 

 обізнаний про масштаб; 

 знає, де знаходиться Україна на карті світу, та з 

якими країнами межує; 

 знає форми рельєфу України; 

 обізнаний про український степ, його рослинний і 

тваринний світ; 

 обізнаний про зону мішаних лісів, її рослинний і 

тваринний світ; 

 обізнаний про лісостеп; 

 обізнаний про українські гори; 

 знає про заповідні території України; 

 знає, що таке червона книга і її призначення; 

 обізнаний про необхідність збереження ґрунтів, 

водойм, лісів, земних надр; 

 вміє застосовувати знання про Україну; 

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.2 ст.98-128 

https://www.youtube.com/watc

h?v=bY2tEyyzFgs 

https://www.youtube.com/watc

h?v=tqWOGwUQmoE 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LSck6Jxu-8I 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FwBpNYT8T5s 

https://www.youtube.com/watc

h?v=6GEJvFbAq5c 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Pv6SbEVJlXQ 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ZhJNYsywnfo 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mmDBChYpl5Q&t=33s 

https://www.youtube.com/watc

h?v=eiw5Kb_WTuY&t=20s 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SCo0aaSrKgE&t=18s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bY2tEyyzFgs
https://www.youtube.com/watch?v=bY2tEyyzFgs
https://www.youtube.com/watch?v=tqWOGwUQmoE
https://www.youtube.com/watch?v=tqWOGwUQmoE
https://www.youtube.com/watch?v=LSck6Jxu-8I
https://www.youtube.com/watch?v=LSck6Jxu-8I
https://www.youtube.com/watch?v=FwBpNYT8T5s
https://www.youtube.com/watch?v=FwBpNYT8T5s
https://www.youtube.com/watch?v=6GEJvFbAq5c
https://www.youtube.com/watch?v=6GEJvFbAq5c
https://www.youtube.com/watch?v=Pv6SbEVJlXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pv6SbEVJlXQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZhJNYsywnfo
https://www.youtube.com/watch?v=ZhJNYsywnfo
https://www.youtube.com/watch?v=mmDBChYpl5Q&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=mmDBChYpl5Q&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=eiw5Kb_WTuY&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=eiw5Kb_WTuY&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=SCo0aaSrKgE&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=SCo0aaSrKgE&t=18s
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№№  Розділ/тема Вимоги до рівня підготовки учня Джерела інформації 

9.  КОСМІЧНІ СУСІДИ 

ЗЕМЛІ 
 знає, що таке Сонце та Сонячна система; 

 розрізняє планети земної групи та неземної групи; 

 розрізняє космічні тіла, які не належать до планет; 

 обізнаний про сузір’я зоряного неба; 

 обізнаний про космічне сміття і джерела його 

утворення; 

 обізнаний про освоєння космосу людьми; 

 знає, як стародавні люди уявляли собі Всесвіт; 

 має поняття про Галактики, їх форми. 

«Я досліджую світ», підруч. 

для 4 класу Т.Єресько.  

Ч.2 ст.130-154 

https://www.youtube.com/watc

h?v=0TjnzdhMW5U&t=16s 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Li0BazYahe0&t=19s 

https://www.youtube.com/watc

h?v=xH8kAZsTuqA&t=27s 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iTtnpU_TcOA 

https://www.youtube.com/watc

h?v=n8nHMa57Czo 

https://www.youtube.com/watc

h?v=B4_1eHBNISc 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LFDqezY4K7U 

https://www.youtube.com/watc

h?v=WKbGiO-ci0w 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ol63xrxKCsI 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0TjnzdhMW5U&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=0TjnzdhMW5U&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Li0BazYahe0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Li0BazYahe0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=xH8kAZsTuqA&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=xH8kAZsTuqA&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=iTtnpU_TcOA
https://www.youtube.com/watch?v=iTtnpU_TcOA
https://www.youtube.com/watch?v=n8nHMa57Czo
https://www.youtube.com/watch?v=n8nHMa57Czo
https://www.youtube.com/watch?v=B4_1eHBNISc
https://www.youtube.com/watch?v=B4_1eHBNISc
https://www.youtube.com/watch?v=LFDqezY4K7U
https://www.youtube.com/watch?v=LFDqezY4K7U
https://www.youtube.com/watch?v=WKbGiO-ci0w
https://www.youtube.com/watch?v=WKbGiO-ci0w
https://www.youtube.com/watch?v=Ol63xrxKCsI
https://www.youtube.com/watch?v=Ol63xrxKCsI

