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Додаток 6. 
 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

III. Природнича освітня галузь 

Загальні 
результати 
навчання 

здобувачів освіти 

Обов’язкові результати навчання  
здобувачів освіти 

1—2 класи 3—4 класи 

Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук  відповідей на запитання, 
спостереження за навколишнім світом, експериментування та створення навчальних 

моделей, вияв допитливості та отримання радості від пізнання природи 

Виявляє і 
формулює 
дослідницькі 
проблеми 

обирає у найближчому оточенні 
те, що цікаво дослідити 

обирає в навколишньому світі або із 
запропонованих запитань такі проблеми, 
що можна розв’язати дослідницьким 
способом 

Визначає мету 
дослідження і 
висуває гіпотезу  

обирає та пояснює дії для 
дослідження об’єктів природи; 
визначає можливі результати 
спостережень/досліджень  

визначає мету спостережень/досліджень; 
прогнозує можливі результати 
спостережень/досліджень 

Планує 
дослідження 

пропонує/обирає послідовність 
кроків під час спостереження/ 
експерименту 

визначає послідовність кроків під час  
спостереження/ експерименту; обирає 
необхідні умови дослідження 

Спостерігає, 
експериментує, 
моделює 

досліджує обрані природні 
явища та об’єкти, 
використовуючи надані 
прилади, моделі 

проводить спостереження за обраними або 
запропонованими природними явищами та 
об’єктами, проводить дослідження, створює 
навчальні моделі 

Аналізує та 
обґрунтовує 
результати 
досліджень, 
формулює 
висновки 

описує, що нового дізнався, 
спостерігаючи та 
експериментуючи 

встановлює зв’язки між об’єктами і 
явищами природи; робить висновки із 
спостережень та досліджень разом з 
учителем або самостійно 

Проводить 
самоаналіз 
дослідницької 
діяльності 

описує та пояснює те, про що 
дізнався; радіючи пізнанню 
нового, розуміє, що помилки є 
невід’ємною частиною пізнання 

визначає фактори успіху, аналізує помилки, 
які виникають під час дослідження, змінює 
умови чи послідовність дій під час 
дослідження 

Опрацювання та систематизація інформації природничого змісту, отриманої з доступних 
джерел, та представлення  її у різних формах 

Знаходить 
інформацію та 
систематизує її 

знаходить інформацію про 
природу 

знаходить, систематизує (згідно з планом) 
інформацію про навколишній світ; 
використовує технічні прилади і пристрої 
для пошуку інформації 

Перетворює 
інформацію з 
однієї форми в 
іншу 

зображує інформацію про 
навколишній світ у вигляді 
малюнка, таблиці 

представляє інформацію у вигляді 
малюнка, схеми, графіка, тексту, презентації 
тощо 
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Усвідомлення розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснення ролі 
природничих наук і техніки в житті людини, відповідальна поведінка у природі 

Виявляє 
взаємозв’язки у 
природі та 
враховує їх у своїй 
діяльності 

виявляє та описує очевидні 
зв’язки у природі; пояснює 
необхідність їх урахування у 
життєдіяльності людини 

діє у навколишньому світі з урахуванням 
взаємозв’язків між об’єктами живої і 
неживої природи 

Діє у 
навколишньому 
світі, розуміючи 
наслідки власної 
поведінки 

дбає про чистоту 
навколишнього світу, доглядає 
за рослинами і тваринами 

встановлює зв’язки між діяльністю людини 
і станом навколишнього світу; складає 
правила поведінки в навколишньому світі  і 
дотримується їх 

Використовує 
наукові надбання 
для розв’язання 
проблем 

наводить приклади 
використання винаходів 
людства в побуті 

пояснює значущість винаходів у 
повсякденному житті, збереженні 
навколишнього світу 

Відповідально та 
ощадливо 
використовує 
природні ресурси 

пояснює необхідність 
збереження природних ресурсів і 
намагається це робити 

визначає приблизні витрати природних 
ресурсів, що використовуються в родині, 
шляхи їх зменшення 

Критичне оцінювання фактів, поєднання нового досвіду з набутим раніше і творче його 
використання для  розв’язання проблем природничого характеру 

Критично оцінює 
проблему 

розуміє проблему в 
навколишньому світі; 
розмірковує, що відомо про цю 
проблему, як її розв’язати 

визначає відоме і невідоме у проблемі, 
висловлює докази правильності суджень 

Групує і 
класифікує об’єкти 
навколишнього 
світу 

знаходить спільні і відмінні 
ознаки об’єктів; групує об’єкти 
навколишнього світу за однією 
або кількома ознаками 

класифікує об’єкти навколишнього світу за 
кількома ознаками та властивостями 

Генерує нові ідеї 
для розв’язання 
проблеми 

пропонує різні способи 
використання об’єктів 
навколишнього світу 

пропонує власний спосіб розв’язання 
обраної або запропонованої проблеми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


