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Пояснювальна записка 

 

 Нові геополітичні реалії, що склалися в Україні після здобуття 

державної незалежності, активізували процеси духовного відродження, в 

яких важливе місце належить краєзнавству. 

 Навчальна програма розроблена на основі положень Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти. 

 Курс «Природа рідного краю. Одещина» пропонується як один із 

курсів за вибором, який може бути впроваджений за рахунок варіативного 

компоненту змісту освіти. 

 Основна мета під час вивчення географії своєї області полягає в тому, 

щоб ознайомити учнів з конкретними природно-економічними умовами 

рідного краю, готувати їх брати участь у його подальшому розвитку. Мета 

вивчення рідного краю визначає такі завдання: 

 Озброєння учнів глибокими і міцними знаннями про фізико- і 

економіко-географічні умови рідного краю (села, міста, району, 

області) як складові частини території України; 

 Узагальнення і систематизація краєзнавчих знань учнів, що сприяє їх 

трудовій підготовці і професійній орієнтації; 

 Ознайомлення учнів з конкретними заходами з охорони і відновлення 

природних багатств своєї місцевості. 

У реалізації цих завдань удосконалюється географічна освіта. Знання 

свого краю, його природних особливостей і виробництва складають основу 

виховання патріотичних рис, сприяють формуванню почуття прилучення до 

активної діяльності українського народу на користь нашої держави – її 

політичного й економічного становлення і розвитку. 

 Під час вивчення природи і господарства своєї області підвищується 

ефективність морального виховання учнів, посилюється створення особистої 

відповідальності за стан навколишнього середовища, раціональне 

використання і відновлення її ресурсів. 

 Навчальна програма курсу передбачає вивчення протягом одного року і 

становить 17,5 годин – 0,5 години на тиждень.  

 Програма «Природа рідного краю. Одещина» змістовно та структурно 

наближена до програми «Загальна географія» для учнів 6 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Програма складається зі вступу та 

шести тем. Вступ окреслює коло знань про географічне положення рідного 

краю і передбачає опанування навичками орієнтування на місцевості та 

спостереження за сезонними змінами погоди. Перша тема включає вправи і 

завдання, пов’язані з визначенням географічного положення свого 

населеного пункту, району, області на картах. Змістом другої теми є 

особливості рельєфу своєї місцевості; поширення корисних копалин та їх 

господарське значення і використання. Третя тема передбачає ознайомлення 

з кліматичними умовами рідного краю та визначення господарського 

значення і використання кліматичних ресурсів. Четверта тема включає 

практичні завдання з ознайомлення з гідрологічними об’єктами свого краю. 



П’ята тема передбачає ознайомлення з особливостями поширення ґрунтового 

покриву та рослинного і тваринного світу рідного краю; заходами з їх 

охорони. Змістом шостої теми є ознайомлення з населенням рідного краю: 

історією його розселення, особливостями господарської діяльності. Резерв 

часу складає 0,5 годин. 

 У навчальній програмі подано орієнтовний розподіл годин за темами. 

Частину навчального часу вчитель може використати на свій розсуд з метою 

глибшого вивчення або повторення навчального матеріалу. 



Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів 

Вступ. (2 години) 

Що вивчає курс «Природа рідного краю. 

Одещина». Поняття «рідний край», «своя 

місцевість». Організація спостережень за погодою, 

фенологічні спостереження. Ведення календаря 

погоди. 

Екскурсія. Ознайомлення з природою своєї 

місцевості. Визначення сторін горизонту.  

Учень: 

 Називає: що вивчає курс 

«Природа рідного краю. 

Одещина»,  

 Наводить приклади: 

природоохоронних заходів, 

які здійснюються у своїй 

місцевості, 

 Вміє: вести календар 

погоди, визначати сторони 

горизонту на місцевості,  

 Спостерігає: за погодою 

та сезонними змінами в 

живій природі. 

Тема 1. Географічне положення Одещини.          

(3 години) 

Поняття «географічне положення». 

Місцезнаходження свого населеного пункту на 

земній кулі, материку, території Одеської області 

та України.  

Різноманітні джерела знань про рідний край. 

Перші географічні відомості про рідний край. 

Практична робота 1. 

Визначення на картах географічного положення 

свого населеного пункту, району, Одеської області. 

Позначення на контурній карті обласного центру, 

свого населеного пункту, меж області. Визначення 

напрямів зі свого населеного пункту до столиці 

України, морів України тощо. 

Учень: 

 Характеризує: 

географічне положення 

свого населеного пункту,  

 Пояснює: розміщення 

свого населеного пункту, 

обласного центру на карті 

області та карті України, 

 Вміє: знаходити і 

показувати свій населений 

пункт і область на картах, 

 Визначає: напрями зі 

свого населеного пункту до 

різних географічних 

об’єктів,  

 Користується: 

джерелами знань про 

рідний край. 

Тема 2. Поверхня та корисні копалини Одеської 

області. (3 години) 

Форми земної поверхні в Одеській області. Висоти 

та їх зображення на фізичній карті. Найвища і 

найнижча точки над рівнем моря своєї місцевості. 

Зовнішні та внутрішні процеси, що зумовлюють 

зміни земної кори своєї місцевості. Гірські породи 

та мінерали. Корисні копалини Одеської області та 

своєї місцевості. Особливості поширення та 

залягання гірських порід у своїй місцевості. 

Господарське значення корисних копалин Одеської 

Учень: 

 Називає: форми земної 

поверхні Одеської області,  

 Пояснює: зображення на 

фізичній карті різних форм 

земної поверхні, поняття 

"гірські породи", 

"мінерали", "корисні 

копалини", їх значення у 

господарській діяльності 

людини, вплив зовнішніх та 



області та їх господарське використання людиною. 

Охорона форм рельєфу та надр Землі.  

Практична робота 2. 

Позначення та підписування на контурній карті 

основних форм рельєфу та родовищ корисних 

копалин Одеської області. 

внутрішніх процесів на 

зміни земної кори в 

Одеській області, 

 Визначає: основні 

напрями охорони форм 

рельєфу та надр Землі та 

своєї місцевості. 

Тема 3. Клімат. Погода Одещини. (3 години) 

Повітря, його склад, властивості та значення для 

життя на Землі. Погода своєї місцевості та 

спостереження за нею. Прогнозування погоди і 

народні прикмети. Місцеві ознаки погоди. 

Особливості клімату Одещини, зміна клімату. 

Стихійні метеорологічні явища своєї місцевості. 

Господарське значення кліматичних ресурсів 

Одеської області та їх господарське використання 

людиною.  

Творча робота. Знайти і записати прислів’я та 

приказки, народні прикмети, пов’язані з 

особливостями клімату вашої місцевості. 

Учень: 

 Характеризує: склад 

повітря, його основні 

властивості і значення для 

життя людини, стан погоди, 

 Пояснює: зміни погоди, 

клімату, стихійні 

метеорологічні явища своєї 

місцевості 

 Описує: особливості 

погоди та клімату 

Одещини,  

 Спостерігає: за погодою, 

 Веде: календар погоди,  

 Визначає: господарське 

значення кліматичних 

ресурсів Одеської області 

та їх господарське 

використання людиною, 

 

Тема 4. Вода – колиска життя. (3 години)  

Гідросфера, її основні частини. Водні об’єкти 

Одеської області. Поняття "водні ресурси", їх 

господарське значення водних ресурсів та 

господарське використання людиною. Особливості 

водопостачання різних частин Одеської області. 

Місцеві гідрологічні пам’ятки природи. Охорона 

водних об’єктів свого краю. 

Практична робота 3. 

Позначення на контурній карті гідрологічних 

об’єктів Одеської області. 

Творча робота. Написати розповідь про історію 

забезпечення питною водою м. Одеси (вашого 

населеного пункту).  

 

 

 

Учень: 

 Визначає: суттєві ознаки 

гідросфери та її основних 

частин,  

 Називає: водні об’єкти 

своєї місцевості та області,  

 Показує на карті: водні 

об’єкти та гідрологічні 

пам’ятки Одеської області, 

 Оцінює: використання та 

наслідки впливу господар-

ської діяльності людини на 

об’єкти гідросфери своєї 

місцевості.  

 



 

 

 

 

Тема 5. Ґрунти. Рослинність і тваринний світ 

Одещини. (1 година) 

Ґрунти Одещини. Рослинність і тваринний світ 

своєї місцевості. Господарське значення ґрунтових, 

рослинних і тваринних ресурсів та їх господарське 

використання людиною. Охорона біологічних 

ресурсів Одещини. Червона книга України. 

Природоохоронні комплекси Одеської області. 

Творча робота. Складання карти 

природоохоронних об’єктів своєї місцевості, 

Одещини. 

Учень: 

 Називає: види ґрунтів, 

тварин і рослин своєї 

місцевості, Одеської області 

природоохоронні 

комплекси, 

 Робить висновки: про 

значення ґрунтових, 

рослинних і тваринних 

ресурсів у господарській 

діяльності людини, охорони 

біологічних ресурсів,  

 Пояснює: взаємодію 

компонентів природи у 

природному комплексі,  

 Знає: види місцевих 

тварин і рослин, занесених 

до Червоної книги України. 

Тема 6. Населення Одещини: історія і 

сучасність. (2 години) 

Особливості заселення людиною Одещини. 

Виникнення і походження назви свого населеного 

пункту та обласного центру. Кількість мешканців.  

Належність його до певного типу поселень, 

адміністративної одиниці України.  

Твій родовід, його біографія. Особливості мови, 

звичаїв, обрядів, релігії, життя й побуту населення 

рідного краю. Видатні люди свого краю. 

Господарська діяльність людей рідного краю, 

Одеської області. Традиційні заняття мешканців 

краю. 

Екскурсія.  

Ознайомлення з місцевим підприємством, 

установою. 

Творча робота. Підготувати виступ "Історія мого 

роду". 

Учень: 

 Називає: кількість 

мешканців свого населеного 

пункту, області, її зміни, 

причини цих змін, видатних 

людей свого краю, Одещини  

 Знаходить: свій 

населений пункт на 

адміністративній карті 

області,  

 Застосовує знання: про 

виникнення і тип свого 

населеного пункту, його 

адміністративну належність, 

 Наводить приклади: 

традиційних та сучасних 

занять і професій мешканців 

свого краю та Одеської 

області. 

Резерв часу (0,5 години)  
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