
Укла дач:  
В. Бойко,  
головний редактор РА «Освіта України», вчитель-методист, 
відмінник освіти України 

 
ГЕОГРАФІЯ РІДНОГО КРАЮ  

5 клас 
Навчальна програма  

для загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах 
комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України 
(лист ІІТЗО від 30.07.2015 р. № 14.1/12-Г-975) 

 

Пояснювальна записка 
Географія рідного краю у 5 класі є краєзнавчим і водночас пропедевтичним 

курсом –  таким, що формує в учнів початкові географічні знання та вміння  як з 
фізичної, так і з економічної та соціальної географії. Курс ознайомлює 
п’ятикласників із особливостями географічного положення, природи , населення, 
його традиційних занять, сучасних галузей господарства, екологічних проблем 
рідного краю –  свого населеного пункту, адміністративного району та області . 
Навчальний контент  охоплює різноманітні природничі й гуманітарні складові 
знань: географічну, історичну, культурологічну, фольклорно-етнографічну, 
екологічну та інші. Це дає змогу досягти різнобічного просторового бачення світу, 
яке надалі може застосов уватися в будь -яких територіальних масштабах.  Для 
п’ятикласників із образу своєї місцевості вимальовуватиметься географічна 
панорама країни, а потім і світу.   

У 5 класі учні, набуваючи елементарних знань про свою місцевість, 
починають системно опановувати й географічні знання. Окремі елементи 
географічних знань вони отримують у початковій школі, вивчаючи курс 
«Природознавство». Географія рідного краю є перехідною ланкою між 
початковою природничою освітою учнів, в процесі якої учні переважно 
нагромаджують відомості про навколишній світ, і подальшим вивченням 
географії, що полягає у пізнанні причин явищ і властивостей об’єктів, природи і 
суспільства.  

 Особлива роль географії рідного краю полягає у її великому світоглядному 
потенціалі й тісних взаємозв'язках змісту з сучасністю та особистим досвідом 
учнів. Курс надає можливість кожному відчути своє особисте залучення до 
нинішнього і завтрашнього життя країни, допомагає усвідомити себе 
громадянином України, виховує повагу до українського народу і його культури, 
що відповідає сучасним запитам українського суспільства і держави. 

Структура і зміст програми з географії рідного краю базуються на принципах 
неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі 
внутрішньопредметних та міжпредметних зв'язків, гуманізації, урахування 



вікових можливостей п’ятикласників, практичної спрямованості. Географія 
рідного краю є основою українознавчого, краєзнавчого, розвивального й 
особистісно орієнтованого  підходів до навчання. Це перший систематичний 
курс нового для учнів 5 класу шкільного предмета –  географії, який дає змогу  

формувати цілісне уявлення спочатку про свій рідний край, а потім про свою 
країну й Землю загалом.  

У програмі знайшли відображення наскрізні для шкільної географії змістові 
лінії, зазначені в Державному стандарті базової і повної загальної середньої 
освіти. відображає своєрідність конкретної території 

Основною метою вивчення курсу є формування уявлення про рідний край  
як один із регіонів України, в якому відбуваються різноманітні природні, 
суспільно-географічні й екологічні процеси та набуття географічних знань і 
вмінь, які закладають основи географічної й екологічної культури школярів, 
розкривають географічні процеси регіональних і локальних природних явищ, 
розширюють науковий світогляд, розвивають уміння спостерігати, зіставляти, 
аналізувати, узагальнювати, робити висновки, сприяють інтелектуальному 
розвитку особистості.  

У лівій частині програми розкрито зміст навчального матеріалу та зазначено 
кількість годин, відведених на його вивчення. У правій частині перелічено 
орієнтовні вимоги до рівня засвоєння предметних географічних компетенцій 
учнів – знань, умінь та ціннісних ставлень. Критерієм оцінювання роботи 
п’ятикласників є вміння самостійно здобувати краєзнавчі знання, 
використовувати їх в життєвих ситуаціях.  

Програма курсу розрахована на 35 годин (1 година на тиждень), з яких 
запланований резерв часу становить 4 години. Вивчення географії рідного краю 
спрямоване на вирішення таких головних завдань: 

 засвоєння знань про основні географічні поняття, взаємозв’язки природи і 
суспільства;  

 формування уявлення  про рідний край –  його природу,  населення, його 
господарську діяльність та екологічні виклики –  як про регіон України, в якому 
відбуваються різноманітні природні, суспільно-географічні та екологічні 
процеси;  

 оволодіння вміннями користуватися різними джерелами інформації для 
знаходження, систематизації, презентації різноманітної краєзнавчої інформації, 
встановлювати зв'язки в системі географічних знань та формування на цій основі 
ключових компетенцій, що сприятимуть активній соціально-відповідальній 
поведінці у географічному просторі свого краю;   

 розвиток пізнавального інтересу  до об'єктів і процесів навколишнього 
світу, інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі географічних 
спостережень, дослідження проблемних питань, самостійного набуття нових 
краєзнавчих знань;   

 формування здатності й готовності до використання краєзнавчих знань у 
повсякденному житті для оцінювання впливу людини на природу і безпеки 
довкілля, адекватної поведінки в навколишньому середовищі, його збереження, 



адаптації до умов проживання на певній території та самостійного вирішення 
конкретних практичних завдань;  

 виховання національної свідомості, почуття патріотизму, екологічної 
культури.  

У результаті реалізації окреслених завдань в учнів мають формуватися 
навчально-пізнавальна, громадянська, інформаційна, картографічна, 
комунікативна, здоров’язбережувальну, загальнокультурна компетенції.     

Під час вивчення географії рідного краю частина уроків має проводиться на 
місцевості, в природі або на підприємствах. Для цього програмою передбачено 4 
екскурсії та 8 практичних робіт, половину з яких бажано оцінити обов'язково, 
решту –  за вибором учителя. Запропоновано також дослідження –  завдання 
творчого характеру, які можна виконувати у вигляді презентацій, міні -проектів 
та ін. Їх оцінювання здійснюється вибірково –  за бажанням учнів.  Усі ці форми 
роботи спрямовані на розвиток спостережливості, умінь і навичок працювати з 
картами та іншими джерелами географічної інформації, виявлення зв'язків 
природи і людей у межах свого краю та їх взаємного впливу.  

Запропонований у програмі розподіл годин за розділами і темами є 
орієнтовним. Резервну частину навчального часу учитель може використати на 
свій розсуд із метою більш глибокого вивчення певного навчального матеріалу з 
урахуванням навчальних можливостей та запитів учнів конкретного класу.  

 
5 клас 

Географія рідного краю  
35 год, 1 год на тиждень 

 
Кіл-
сть 
год 

 
Зміст  

навчального матеріалу  

 
Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учня 

4 ВСТУП   
Що вивчається в курсі «Географія 
рідного краю»: поняття «Батьківщѝна», 
«рідний край», «своя місцевість». 
Пізнавальні можливості курсу.  Географічні 
відомості про територію свого краю в 
минулому.  
Походження назви свого населеного пункту , 
адміністративного центру району, області .  
Джерела знань про свій край: довідники, 
енциклопедії, художня література, місцеві 
газети, інтернет-сайти, краєзнавчі музеї, 
екскурсії. Карти й атласи  своєї області як 
особливі джерела географічних знань.   
Географічне положення:  розміщення свого 
населеного пункту в області, Україні .  
 
Практична робота  
1. Позначення на контурній карті свого 

Учень: 
знає поняття «Батьківщѝна», 
«бàтьківщина», «рідний край», «своя 
місцевість»; 
називає джерела знань про рідний 
край;  
наводить приклади географічних 
відомостей про свій край у минулому;  
розпізнає карти своєї області й 
України; 
характеризує географічне положення 
свого населеного пункту й області ; 
пояснює походження назви свого 
населеного пункту, адміністративного 
центру району, області ; 
визначає напрямки зі свого 
населеного пункту на різні географічні 
об’єкти відносно сторін світу;   
вміє  добирати джерела краєзнавчої 



населеного пункту, адміністративних меж і 
адміністративних центрів району та області, 
зазначення їхніх назв.  
Екскурсія  
Краєзнавчий (або інший) музей  як джерело 
відомостей про свій край 

інформації, показувати свій населений 
пункт, район і область на карті ; 
оцінює значення географічних 
відомостей про рідний край для його 
пізнання  

 
14 

 
Розділ І. ПРИРОДНІ УМОВИ І БАГАТСТВА РІДНОГО КРАЮ  

 
3 Тема 1. Земна поверхня 

Форми земної поверхні  у своїй області  та 
своїй місцевості. Влив діяльності людини на 
поверхню (кар'єри, терикони, насипи). 
Гірські породи й мінерали, що поширені в 
своїй місцевості: їх властивості, залягання. 
Відслонення порід. Корисні копалини та їх 
використання. 
 
Практична робота  
2. Збирання колекції мінералів та порід своєї 
місцевості, опис їхніх властивостей. 
Дослідження  
Використання продуктів переробки 
місцевих корисних копалин    

Учень: 
називає форми земної поверхні у 
своєму краї і своїй місцевості; 
показує на карті великі форми 
рельєфу, родовища корисних копалин ; 
наводить приклади корисних копалин 
свого краю; 
формулює визначення понять: 
«рельєф», «корисні копалини»; 
вміє розрізняти породи й мінерали, 
поширені у своїй місцевості; 
порівнює форми рельєфу, властивості 
гірських порід; 
пояснює вплив діяльності людини на 
земну поверхню; 
оцінює вплив людини на рельєф, 
наслідки видобування корисних 
копалин  

3 Тема 2. Погодні умови  
Погода і її  показники: температура повітря, 
вітер, хмарність, опади. Сезонні погодні 
умови і явища у своїй місцевості. 
Несприятливі погодні явища у своїй 
місцевості.  
Прогнозування погоди: метеорологічна 
служба і за народними прикметами 
(місцевими ознаками). Вплив погоди на 
господарську діяльність людини.  
Забруднення повітря: джерела, заходи з 
охорони. 
 
Дослідження   
Організація спостережень за погодою за 
допомогою метеорологічних приладів  

Учень: 
називає основні показники погоди; 
наводить приклади небезпечних 
погодних явищ та їх наслідків; 
формулює поняття «погода», «вітер», 
«несприятливі погодні явища»; 
характеризує погоду  дня, погодні 
умови сезонів року своєї місцевості; 
визначає за допомогою 
метеорологічних приладів 
температуру повітря, напрямок і силу 
вітру;    
порівнює особливості погоди в різні 
сезони року;   
пояснює наслідки забруднення 
повітря; 
вміє спостерігати за погодою за 
допомогою метеорологічних приладів,  
вести календар погоди та робити її 
опис; 
складає прогноз погоди за народними 
прикметами; 
оцінює вплив погодних умов на 
господарську діяльність людини  

4 Тема 3. Води суходолу та  водні багатства. Учень: 



Різноманіття вод суходолу у своїй 
місцевості: річки, озера, болота, канали, 
водосховища, ставки, підземні води, джерела .  
Річки (основні та їх притоки): характер течії , 
джерела живлення, особливості режиму 
(межень, повінь, паводок, льодостав). 
Походження назв.  
Озера: особливості улоговин і водного 
режиму.   
Болота: поширення, причини заболочення.  
Штучні водойми та водотоки:  ставки, 
водосховища, канали.  
Підземні води: умови залягання та 
використання. Джерела, мінеральні води. 

Водні багатства краю: їх використання, 
проблема забруднення та охорона .  
 
Практична робота  
3. Позначення на контурній карті 
найбільших річок, озер та інших водних 
об’єктів свого краю.     
Дослідження   
Стан найближчої річки або водойми (озера, 
ставка або іншого водного об’єкта).  
Походження назв місцевих водойм  

називає складники вод суходолу у 
своїй місцевості; 
показує на карті області найбільші 
річки, озера та інші великі водні 
об’єкти свого краю; 
розрізняє поняття: «річка», «озеро», 
«болото», «штучні водойми 
(водотоки)»;  
характеризує водні об’єкти своєї 
місцевості  за типовим планом; шляхи 
раціонального використання водних 
багатств краю; 
визначає на місцевості й за картою 
напрямок і характер течії річки 
залежно від особливостей рельєфу;  
пояснює  особливості живлення та 
водного режиму річок, озер; 
порівнює  особливості водних 
об’єктів; 
оцінює наявні водні багатства своєї 
місцевості, наслідки їх використання, 
важливість охорони  

 
 

 
1 Тема 4. Ґрунти. 

Ґрунти своєї місцевості: поширені типи, їх 
властивості. 
Ґрунтові багатства : використання у 
сільському господарстві, проблеми 
виснаження та забруднення, заходи із 
збереження та охорони у своїй місцевості. 
 
Дослідження   
Як підвищують урожайність ґрунту  

Учень: 
називає типи ґрунтів, що поширені у 
своїй місцевості; 
наводить приклади використання 
ґрунтів у сільському господарстві;  
пояснює властивості ґрунтів; 
характеризує ґрунтові  багатства 
свого краю; 
аналізує виникнення проблем 
виснаження та забруднення ґрунтів;  
оцінює заходи із збереження та 
охорони ґрунтів   

3 Тема 5. Рослинність та тваринний світ.  
Рослинність: найбільш поширені дикорослі 
види рослин, рослинні угруповання (ліс, 
степ, лука, болото), культурні види  своєї 
місцевості. 
Вплив діяльності людини на рослинність у 
своїй місцевості, види рослин, занесені до 
Червоної книг України, природоохоронні 
заходи. 
Тваринний світ: різноманітність диких 
(тварин лісів, луків, степів, боліт, водойм )  

і свійських тварин у своїй місцевості. 
Вплив діяльності людини на тваринний світ, 
види тварин, занесені до Червоної книги 
України, природоохоронні заходи.  

Учень: 
називає найбільш поширені рослинні 
угруповання та види тварин у своїй 
місцевості; 
наводить приклади видів рослин і 
тварин своєї місцевості, занесених до 
Червоної книги України, та 
угруповань, занесених до Зеленої 
книги України; 
формулює визначення понять: 
«дикорослі рослини», «культурні 
рослини», «дикі тварини», «свійські 
тварини»; 
вміє розрізняти найпоширеніші види 
рослин і тварин свого краю; 



      
Практична робота   
4. Збирання гербарію дикорослих (або 
культурних) видів рослин. 
Дослідження  
Видове різноманіття  дикорослих  рослин у 
лісі (степу, на луці, болоті  та ін.). 
Екскурсія  
Відвідування  ботанічного саду (або 
зоопарку, дендропарку , заповідника, 
заказника чи іншого природоохоронного 
об’єкта)  

показує на карті області 
природоохоронні об’єкти свого краю ; 
робить висновки щодо необхідності  
охорони рослинності й тваринного 
світу свого краю; 
порівнює поширення рослин у різних 
природних угрупованнях (у лісі, степу, 
на луці, болоті та ін.); 
пояснює вплив діяльності людини на 
рослинність і тваринний світ своєї 
місцевості; 
оцінює роль рослин і тварин у природі 
й господарській діяльності людини у 
своїй місцевості  
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РОЗДІЛ ІІ. НАСЕЛЕННЯ  РІДНОГО КРАЮ  ТА ЙОГО ГОСПОДАРСЬКА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
2 Тема 1. Населення.  

Історія заселення своєї місцевості. 
Кількість населення: свого населеного 
пункту, своєї  області, України .   
Розселення: міські і сільські населені 
пункти своєї області. 
Національний склад населення: найбільші 
національні групи та національні меншини 
свого населеного пункту, своєї області, 
особливості мови, звичаїв, обрядів, релігії. 
Видатні земляки. 
 
Практична робота  
5. Складання схеми (генеалогічне дерево) 
свого родоводу та картосхеми географії 
розселення роду. 
Дослідження  
Наш видатний земляк  

Учень:  
називає кількість населення свого 
населеного пункту, своєї області, 
України, імена видатних земляків; 
показує на карті свій населений 
пункт, обласний центр  та інші міста 
своєї області; 
розрізняє міські і сільські населені 
пункти;  
вміє складати схему (генеалогічне 
дерево) свого родоводу;  характеризує 
населення свого населеного пункту; 
порівнює особливості мови, звичаїв, 
обрядів, релігійних вірувань різних 
національних груп населення своєї 
області;  
оцінює важливість поважного 
ставлення до представників різних 
національностей, релігійних громад 

8 Тема 2. Господарська діяльність  
Традиційні (ремесла) та сучасні види 
господарської діяльності місцевого 
населення.  
Промисловість: найбільші підприємства 
своєї області, їх продукція та розташування. 
Сільське господарство : види рослинництва 
(землеробства) і тваринництва своєї області.  
Транспорт: головні залізничні, 
автомобільні, повітряні, водні шляхи 
сполучення та вокзали (порти) своєї області, 
трубопроводи. 
Освіта і наука : головні освітні та наукові  
заклади й установи своєї області. 
Охорона здоров’я і курортне 
господарство: основні заклади та 

Учень:  
називає   сучасні види господарської 
діяльності населення своєї місцевості; 
розуміє поняття «господарська 
діяльність », «види господарської 
діяльності»;   
наводить приклади традиційних 
ремесел свого краю, промислових та 
інших підприємств і установ свого 
населеного пункту, району ; 
показує на карті промислові центри, 
найважливіші шляхи сполучення, 
відомі природні та культурні пам’ятки  
своєї області; 
розрізняє підприємства, заклади та 
установи різних сфер господарської 



оздоровниці.   
Культура і спорт: основні заклади та 
об’єкти своєї області. 
Туризм: відомі природні та культурні 
пам’ятки, туристичні маршрути та центри 
свого краю.   
 
Практична робота  
6. Складання транспортного маршруту.  
7. Комплексна характеристика свого 
населеного пункту (назва, географічне 
положення, час виникнення, населення, 
підприємства, заклади освіти, культури,  
спорту,  транспортне сполучення, природні 
та культурні пам’ятки). 
Міні -проекти  
Професія моїх батьків. 
Можливі туристичні маршрути у своїй 
місцевості.  
Екскурсія  
Ознайомлення з місцевим промисловим 
(сільськогосподарським або іншим) 
підприємством.  
Природні (культурні) пам’ятки свого краю  

діяльності, види транспорту своєї 
області;  
вміє складати потрібний 
транспортний маршрут; характеризує 
свій населений пункт; 
порівнює види транспорту для 
забезпечення потреб населення своєї 
області;  
оцінює значення природних багатств 
для розвитку господарства свого краю  
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РОЗДІЛ ІІІ. ЛЮДИНА І ПРИРОДА  

 
1 
 
 
 
 
 
1 
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Тема 1. Взаємодія людини і природи.  
Негативні наслідки діяльності людини : 
забруднення повітря, вод, ґрунтів, 
знищення рослинності, тваринного світу у 
своїй місцевості. 
 
Тема 2. Охорона природи. 
Охорона навколишнього середовища: 
заходи, спрямовані на збереження природи, 
природоохоронні об’єкти своєї області. 
Правила природоохоронної поведінки . 
  
Практична робота  
8. Створення екологічної листівки 
(постера, поста у соцмережі або ін.).  
Міні -проект  
Організація і проведення шкільної 
екологічної акції (план дій) 

Учень:  
називає  джерела забруднення  повітря, 
вод, ґрунтів у своїй місцевості; 
розуміє поняття «охорона 
навколишнього середовища  », 
«природоохоронні об’єкти»;   
наводить приклади негативного 
впливу діяльності людини на 
навколишнє середовище у своїй 
місцевості; 
показує на карті природоохоронні 
об’єкти своєї області; 
вміє здійснювати елементарні заходи, 
спрямовані на збереження природи;  
характеризує заходи, необхідні для 
охорони повітря, вод, ґрунтів, 
збереження рослинності і тваринного 
світу у своїй місцевості; 
порівнює екологічний стан різних 
районів своєї області;  
оцінює значення охорони 
навколишнього середовища для життя 
людей у своєму краї 
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Резерв часу 
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