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ЯКІ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА?
Обери прав�ьну відповідь
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ДЖЕРЕЛА

ПРИСЛІВ’Я І 
ПРИКАЗКИ

СКАМ ’ЯНІЛОСТІ

ЗВИЧАЇ ТА 
ТРАДИЦІЇ

ФОРТЕЦІ

ЛІТОПИСИ
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Народнi казки, пiснi, прислiв'я, загадки назива
ють фольклором, що в перекладi з анг лiйсько:i означае 
<<народна мудрiсть>>. Фольклор вiдображае iсторiю, 
культуру, побут, традицi:i та вiрування народу. 

Окремi пам' ятки культури Укра:iни занесено 
до перелiку об'ектiв Свiтово:i спадщини ЮНЕСКО, 
тобто вони мають свiтове значения. 

Свiтова спадщина ЮНЕСКО - видатнi культурнi 
та природнi цiнностi, що становлять надбання усього 
людства. Цi цiнностi перелiчено у Списку ЮНЕСКО. 

Головна мета Списку - популяризувати (зробити 
вiдомими) i захистити об'екти, якi е унiкальними. 

• Якi пам'ятки, знайденi на територi·1 Укра·1ни, стали вiдомими
в усьому свiтi? Пiдказка: пригадайте вiдомi пам'ятки при
роди, icтopi·1 та культури Укра·1ни.

Де зберiгаеться культурна спадщина? Якi бувають 
музе"�"? 

Музе:i бувають природничими, iсторико-крае-
. . . 

знавчими, зоолог� чними, л1 тера тур ними, ху дожн1ми 
тощо. У них збирають, зберiгають, дослiджують, 

79 

експонують та популяризують матерiальну й нема-
. . 

тер1альну спадщину людства та довк1лля. 

..... / 

Дiзнатися про водну оболонку 3емлi, iсторiю 
водопостачання мiст, побачити шлях, який долае 
вода, перш нiж потрапить у крани, можна в Музеях 
води Киева або Харкова. Дiзнатися про новорiчнi 

. .. . . 

традицн прикрашання дерев у р1зних народ1в, про 
те, чи була ялинка в запорозьких козакiв, та про 
побут на Ci чi можна в Днiпровському iсторичному 
музе:i iм. Д. 1. Яворницького. 

Продовжити перелiк можуть Музей хлiба, Му
зей книги, Музей лiсу, Музей медуз, Музей пожеж
но:i справи, Музей метрополiтену. 
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Перевіряємо себе



НАЗАД

Зміст

Розділ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ
ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СВОЮ ІСТОРІЮ

 Проєкт «Рукотворні скам’янілості» 

СЛАВЕТНІ ТВОРЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

ДЕ ШУКАТИ СКАРБИ УКРАЇНИ

 Аплікація «Соняшник»





ПРОЄКТ


НАЗАД


Рукотворні скам'янілості


Бахмут. Іванградські «печери». Родовище гіпсу «Іванградське»


Гіпс застосовують у багатьох  у багатьох 
сферах сучасного життя. Особливо 
популярний він у будівництві, архітектурі, 
медицині. Він легко обробляється в 
застиглому стані. 


ЩЕ ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/f7E2ckbkRVE – Гіпсові печери Поділля. Ukraïner 


Розмелений гіпс застосовують як добриво. За 
температури 120-200° С гіпс перетворюється 
на алебастр, що використовують у будівельних 
роботах, для виготовлення кераміки. 











		back_Plan: 








ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Що ми знаємо про свою історію (с. 64-72)


https://youtu.be/XX0J1rIApXA – Початок історії та писемність. Відео для дітей.
https://youtu.be/gKoKyxouth4 – Ніколи не рано, або Археологія без віку 
https://youtu.be/ifNcGGPm-IM?list=PL2CyjLc5zvHUmKhDDanMRDzwCCrKsI_XP – 
Анімаційний серіал «Моя країна Україна», 4 серія. Трипільська культура (Легезино)


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханки


ТЕМА 2. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://pustunchik.ua/ua/online-school/history – Дитячий портал «Пустунчик». Історія







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД
Джерело: https://kabinet-istorii.at.ua/photo/vislovi_vidatnikh_ljudej_pro_istoriju/
vislovi_vidatnikh_ljudej_pro_istoriju/21
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Славетні творці української держави (с. 73-76)


https://youtu.be/2jsuCpHvvKc – Марко Кропивницький: чому назвали на честь нього місто? 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-8I_pdw9RynaEYBFji7Yh-k30iBpQ454 – Відомі 
українці (добірка відео)
https://youtu.be/xVK6oqVHo4I – Українці, які змінили світ
https://youtu.be/vnxG9DzOOKg – Мультфільм «Волонтери»


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханки


ТЕМА 2. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://pustunchik.ua/ua/holidays – Дитячий портал «Пустунчик». Свята 







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА













ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


СЛАВЕТНІ ТВОРЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ


Обери правильну відповідь 


Цікаві завдання
https://learningapps.org/7707791 – Славетні українці


Тести
https://vseosvita.ua/test/vidomi-ukraintsi-103839.html 


Що об’єднує цих славетних людей? 


Княгиня Ольга
Богдан 


ХмельницькийЯрослав МудрийТарас Шевченко Леся Українка Іван Франко


Іван Піддубний Яна Клочкова Віталій Кличко
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		test-2_2-1: [ . . . . . .]

		test-2_2-2: [ . . . . . .]

		test-2_2-3: [ . . . . . .]








ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання


Які це історичні джерела? 


ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СВОЮ ІСТОРІЮ 
Обери правильну відповідь 


https://learningapps.org/20620129 – Історичні джерела


https://youtu.be/6grPIMF6ysE – «Моя країна Україна», 7 серія. 
Тернопільська квітка


Корисне відео


Щоб історію писати, треба так багато знати:
І літопис прочитати, що монах давно писав.
Документи повивчати, ті, що князь колись складав,
І послухати легенди, давні вірші і казки,
Сиві думи, що складались всім народом залюбки,
Роздивитись давній посуд, і прикраси, і взуття,
Дивний одяг, що носили наші предки за життя.
Все зробив історик вправно, все читав і розглядав
І завзято та докладно нам історію писав.
Що ж йому допомогло? Історичне  


Щоденники, які вели твої рідні 


Розповіді батьків, старших 
членів родини Сімейні світлини


1 2


3
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


СЛАВЕТНІ ТВОРЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ


Славетні українці
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ПЕРЕВІРЯЄМО СЕБЕ!


НАЗАД


Цікаві завдання
https://learningapps.org/11216111 – Культурна спадщина України
https://learningapps.org/10537966 – Культурна спадщина України
https://learningapps.org/10535591 – Культурна спадщина
https://learningapps.org/6767758 – У замку (колекція вправ)
Тести
https://naurok.com.ua/test/kulturna-spadschina-ukra-nskogo-narodu-897515.html
https://naurok.com.ua/test/kulturna-spadschina-narodu-svyata-nasho-derzhavi-770967.html 


 Що таке «�ва спадщина»?
позначте прав�ьну відповідь


КАЗКИ


ЗВИЧАЇ ТА 
ТРАДИЦІЇ


ФОРТЕЦІ


«ЖИВА 
СПАДЩИНА»


КНИГИ


ПІСНІ


ДЕ ШУКАТИ СКАРБИ УКРАЇНИ
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ДОДАТКОВІ 
МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ


Де шукати скарби України (с. 77-82)


https://youtu.be/uXmC-NOC6f8?list=PLBPCV494NhlqvZj5pe-Ky8NvN8-zr6jWI – Три 
ДІЙСНО цікаві факти про кожну область України
https://youtu.be/jE33mQ-ExCI – Цікаві факти про замки України
https://youtu.be/9e-KYWrfpE0 – Що знайшли юні археологи у Середнянському замку?
https://youtu.be/O9vaBzTC9ok – Найдивовижніші музеї України
https://youtu.be/QVM1y0OAzEA – Які об’єкти охороняє ЮНЕСКО в Україні? Ukraїner


Посилання на відеоуроки, 
цікаві та корисні текстові 
та відеоматеріали, руханки


ТЕМА 2. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ


ЦІКАВЕ ВІДЕО:







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:


https://naurok.com.ua/ – Освітній проект «На Урок»
https://vseosvita.ua/ – Спільнота активних освітян
https://nus.org.ua/ – Нова українська школа
https://learningapps.org/ – Інтерактивні та мультимедійні навчальні блоки
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&slovo=%CC%CE%C4%C5%CB%
DC&skip=2&mode=0 – Генератор ребусів
https://childdevelop.com.ua/worksheets/tag-environment-iresearch-klas4 – 
Розвиток дитини. Практичні завдання
https://pustunchik.ua/ua – Дитячий портал «Пустунчик»







ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ


НАЗАД


РУХАНКА
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ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-
ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


з інтегрованого курсу до підручника «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ», 4 клас, у 2-х частинах 
(автори Т. Гільберг, С. Тарнавська, Н. Павич, видавництво «ГЕНЕЗА»)


для класів, що працюють за навчальним планом 
типової освітньої програми (4 клас), розробленої під керівництвом О. Я. Савченко


Програма «Я досліджую світ» для 4-го класу закладів загальної середньої освіти реалізує завдання 
природничої (ПРО), громадянської та історичної (ГІО), соціальної та здоров’язбережувальної (СЗО), 


технологічної (ТЕО) освітніх галузей.


Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого предмета «Я досліджую 
світ»: природнича, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна, громадянська та історична – 4 год.
У програмі вказано орієнтовна кількість годин на вивчення кожного розділу/теми/параграфу. Вчитель може 
самостійно розподілити години по темах програми, керуючись власним досвідом і враховуючи підготовленість учнів 
та умови роботи у даному класі. Кількість годин (уроків) для опрацювання теми учитель/-ка добирає самостійно, 
керуючись власним досвідом, враховуючи підготовленість учнів та умови роботи у даному класі, а також додатковий 
резервний час.
Резервний час в освітній програмі закладу загальної середньої освіти сприяє, зокрема, задоволенню освітніх потреб 
здобувачів освіти, вирівнюванню їх досягнень, розвитку наскрізних умінь [Державний стандарт початкової освіти, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 24 липня 2019 р. №688)].


ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС (4 КЛАС) 
140 год на рік/4 години на 


тиждень (І семестр  - 64 год,  
ІІ семестр – 76 год) 


Природнича, громадянська й історична, 
соціальна, здоров'язбережувальна  галузі


НАЗАД


Технологічна галузь 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


НАЗАД


№ 
Тема/ 


проблема/ 
проєкт/
блок 


Очікувані результати та індекс 
очікуваного результату в ТОП Навчальна діяльність Змістова 


лінія 


О
св


іт
ня


 
га


лу
зь


 


1 ЧАСТИНА 


РОЗДІЛ 1. ПОДОРОЖУЄМО УКРАЇНОЮ 


17 Що ми знаємо 
про свою 
історію 


- має уявлення і виявляє практично турботу про 
своє оточення, про довкілля та культурну 
спадщину [4 ГІО 1.3];
- цікавиться історією і культурою свого краю; 
накопичує відповідну інформацію [4 ГІО 6.2];
- виявляє патріотичні почуття і прагнення знати 
більше про досягнення українців у різних галузях 
[4 ГІО 4.2];


Ведення дискусій про історичні 
джерела. Дослідження історичних 
джерел у родині (вдома) за 
запропонованим планом. 
Підготовка повідомлення про 
досліджуваний об’єкт.
Дослідження виникнення назв 
населених пунктів України.
Пошук в доступних джерелах 
інформації про походження назв 
міст/сіл, річок, скель тощо.


Людина в 
суспільстві.
Людина і 
світ


ГІО 


Тема 2. Культурна спадщина України


18 Проєкт
«Рукотворні 
скам’янілості»


- читає, інтерпретує та оцінює інструкції продуктів 
домашнього господарювання [4 ТЕО 4.1];
- контролює та удосконалює технологію 
виготовлення виробу [4 ТЕО 2.2];
- організовує власну діяльність з виготовлення 
виробу індивідуально або в групі [4 ТЕО 1.1; 2.2]; 
- має уявлення і виявляє практично турботу про 
своє оточення, про довкілля та культурну 
спадщину [4 ГІО 1.3];
- обговорює безпечне й доцільне використання 
знань про природу, матеріали, технології [4 ПРО 
2.1];
-наводить приклади використання людиною 
природничо-наукових знань; матеріалів і виробів з 
них; місцевих виробництв [4 ГІО 2.2]; 







ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


19 


Славетні 
творці 
української 
держави


- має уявлення і виявляє практично турботу про своє 
оточення, про довкілля та культурну спадщину [4 
ГІО 1.3];
- цікавиться історією і культурою свого краю; ; 
накопичує відповідну інформацію [4 ГІО 6.2];
-виявляє патріотичні почуття і прагнення знати 
більше про досягнення українців у різних галузях [4 
ГІО 4.2];
-аналізує традиції, що відображують ставлення 
українців доприроди [4 ГІО 3.2];
-висловлює судження щодо різноманітності і 
цінностіприроди України [4 ПРО 4.1], [4 ГІО 2.2];
-усвідомлює відповідальність за стан природи у 
місцевійгромаді [4 ПРО 3.4], [4 ПРО 4.4];


Виконання міні-проєкту «Героїчні 
постаті минулого мого краю».
Складання календаря народних 
свят українців, пов’язаних з 
явищами природи.


Людина в 
суспільстві
Людина і 
світ
Природа


ГІО 
ПРО 


20 Аналіз та класифікація 
об’єктів культурної спадщини 
рідного краю.
Дослідження виникнення 
терміну «жива спадщина».
Дослідження історичного 
сліду у творах мистецтва 
(пропедевтично, оглядово).
Виконання міні-проєкту 
«Митці України».


Людина в 
суспільстві
Людина і світ
Людина і 
природа


ГІО 
СЗО 


НАЗАД


Де шукати 
скарби 
України


- має уявлення і виявляє практично турботу про своє 
оточення, про довкілля та культурну спадщину [4 
ГІО 1.3];
- цікавиться історією і культурою свого краю; 
накопичує відповідну інформацію [4 ГІО 6.2];
-виявляє патріотичні почуття і прагнення знати 
більше про досягнення українців у різних галузях [4 
ГІО 4.2];
-відповідально ставиться до обговорення проблем 
природи, ухвалення рішень щодо поводження у 
природі без заподіяння їй шкоди [4 СЗО 4.5];
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-наводить приклади використання людиною
природничо-наукових знань; матеріалів і виробів з
них; місцевих виробництв [4 ГІО 2.2];
-досліджує традиційні і сучасні технології 
декоративно- ужиткового мистецтва [4 ТЕО 1.4; 2.1; 
2.2];
-виявляєемоційно-ціннісне ставлення до привабливих 
видів декоративно-ужиткового мистецтва [4 ТЕО 
1.5];
-виготовляє виріб із використанням традиційних та 
сучасних технологій обробки матеріалів (витинанка, 
лозоплетіння, вишивка, шиття, плетіння, мозаїка, 
комбінована аплікація, оригамі, ниткографіка, 
скрапбукінг тощо) [4 ТЕО 2.1; 2.2];
-презентує результати власної або спільної проєктно-
технологічної діяльності, обговорює їх з іншими 
тапрогнозує подальші плани щодо проєктно-
технологічноїдіяльності [4 ТЕО 1.5];
-цікавиться історією і культурою свого краю; 
накопичує відповідну інформацію виявляє 
патріотичні почуття і прагнення знати більше про 
досягнення українців у різних галузях [4 ГІО 4.2];


Робота з папером. 
Техніка плетення.
Виготовлення виробу в 
традиціях декоративно- 
ужитковогомистецтва.
Композиція виробу.
Удосконалення моделі 
й конструкції виробу з 
використанням творчих 
методів: комбінування, 
переставляння,
замінювання та ін.


Інформаційно-
комунікаційне 
середовище.
Середовище 
проєктування.
Середовище 
соціалізації.
Середовище 
техніки і 
технологій.
Людина серед 
людей. 
Людина в 
суспільстві. 
Людина і світ.


ГІО 
ТЕО
ПРО 


НАЗАД
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НАЗАД


ДЕ ШУКАТИ СКАРБИ УКРАЇНИ


Архітектурні пам’ятки Києва
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ПРИГАДУЄМО!


НАЗАД


ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СВОЮ ІСТОРІЮ


Із чого все починалося 


КОРИСНЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/lHc6LJaCca0 – Із чого все починалося (Урок ЯДС у 3 класі 
НУШ за підручником Т. Гільберг)
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НАЗАД


Аплікація «Соняшник»


ЩЕ ЦІКАВЕ ВІДЕО:
https://youtu.be/BBOl2c6kEJU – Іза та лоза. Ukraїner 
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