
(рекомендовано МОН України від 13.08.2018 р. № 22.1/12-Г-735) 

 

Навчальна програма курсу за вибором «Географія культури України» 

(Упоряд. Грома В. Д., Яценко В. С., 10 (11) класи, напрям – природничо-математичний, 

профіль – географічний) 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Актуальність програми. Сучасний складний глобалізований світ усуспільнює 

національні, культурні, релігійні, соціальні риси народів світу. При цьому нерідкими мають 

місце прояви нетерпимості, а подекуди й ворожості між народами і окремими державами, 

протиставляються їхні соціально-культурні цінності, особливо коли вони перебувають на 

різних щаблях економічного розвитку. Питання збереження і відстоювання рис національної 

ідентичності, які реалізовуються насамперед через мову і культуру, стають в наш час 

надзвичайно актуальними. Дослідження культурологічних процесів сприяє гуманізації 

суспільних відносин, толерантності, взаємоповаги між народами. 

 Сучасна географічна наука як ніяка інша здатна поєднати на територіальних об’єктах 

економічні, природничі, соціальні проблеми суспільства. Установлений нею системний 

характер простору виявляє територіальну диференціацію культури та окремих її компонентів 

(спосіб життя і традиції населення, елементи матеріальної і духовної культури, мистецтво). 

Вік учасників навчально-виховного процесу. За пропонованою навчальною програмою 

можуть здобувати знання і вміння учні 15 – 16 років, які навчаються в 10 (11) класах 

загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.  

Навчальний час. Термін навчання учнів за програмою становить  один навчальний рік з 

розрахунку 2 (дві) години на тиждень (разом 70 годин) або 2 роки по одній годині на 

тиждень. 

Мета і завдання програми. Основна  мета навчальної програми – ознайомлення учнів 

старших класів з особливостями культури різних регіонів держави, з територіальною 

організацією окремих елементів культури в певних умовах середовища; вивчення широкого 

кола питань національної і релігійної самобутності усіх народів, які проживають в Україні; 

підвищення культурної освіченості громадянина України, формування основ патріотизму, 

становлення особистості, яка цінує здобутки власного та інших народів, відчуває естетику і 

почуття прекрасного у навколишньому житті та середовищі. 

Основні завдання:  

1) з’ясувати об’єкт і предмет вивчення курсу за вибором «Географія культури 

України», місце предмету в системі географічних наук; 

2) визначити особливості розміщення на території України різних видів і типів 

пам’яток культури: археологічних, печерних, оборонних споруд, архітектурних, 

палацово-паркових, дерев’яного зодчества тощо; 

3) дослідити релігійний і національний склад населення України, особливості 

культурного розвитку українців та національних меншин, що проживають в країні, 

свята й обряди різних релігійних конфесій; 

4) ознайомитись з етнографічними особливостями, культурними пам’ятками в розрізі 

історико-географічних областей (регіонів). Вивчити біографічні відомості про видатних 

діячів науки і культури України, що народилися в кожному з цих регіонів, їх роль у 

розвитку культури країни; 

5) встановити територіальні особливості сучасного стану, охорони і відродження 

культурних пам’яток України. Пропагувати серед учнів старших класів досягнення 

української культури, її внесок у розвиток світової цивілізації. 

Загальні методичні рекомендації. Запропонований курс за вибором складається із двох 

основних розділів. У першому розділі розглядається загальна геокультурна характеристика 

України. Увага в ньому акцентована на особливостях розміщення в межах України різних 

типів пам’яток: археологічних, печерних міст і храмів, оборонних, культових, громадських 
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споруд, тощо. Дослідження пам’яток здійснюються в контексті їх появи і еволюції розвитку 

щодо пануючих видів і жанрів у мистецтві в кожний історичний період. Другий розділ 

передбачає вивчення регіональних особливостей розвитку культури в розрізі історико-

географічних областей (регіонів). Кожний регіон вивчається за таким планом: 

1. Географічне положення. Загальна етнографічна характеристика: господарська              

діяльність, традиційні одяг, житло, харчування, художні промисли, етнографічні 

особливості національних меншин. 

2. Визначні культурні пам’ятки (архітектурні, музеї, театри, тощо) населених пунктів 

регіону. 

3. Видатні діячі науки і культури – уродженці даної історико-географічного області 

(регіону). 

 В кінці курсу визначається місце і роль української культури в контексті розвитку 

світової цивілізації. 

 Для естетичного виховання учнів, розширення їх світогляду велике значення мають 

організовані екскурсії в музеї, на виставки, зустрічі з творчими людьми тощо. 

Учитель географії може вносити зміни та доповнення у зміст навчальної програми, 

планувати свою роботу з урахуванням інтересів учнів, стану матеріально-технічної бази 

навчального закладу. 

Матеріали та інструменти.  

Конвенція захисту всесвітнього культурного і природного надбання.  

Репродукції творів українського мистецтва.  

Фото та медіа презентації про пам’ятки національної культури.  

Музичні твори українських та інших композиторів.  

Фотоальбоми пам’яток архітектури.  

Географічні та історичні карти України, окремих історико-географічних областей     

(регіонів); контурні карти. 

Матеріали періодичної преси, записи художніх радіопередач. 

Інтернет-джерела. 

Фотоальбоми для екскурсій. 

Апробація програми. Навчальна програма курсу за вибором «Географія культури   

України» 10 (11) кл. апробовується з 2007/2008 навчального року на базі загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ст. № 25 ім. І. Огієнка м. Хмельницького Хмельницької області. 

Авторську програму забезпечено навчальним посібником для учнів «Географія 

культури України» 10 (11) кл, робочим зошитом для учнів та необхідними ілюстративними 

матеріалами. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(10 (11) класи) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

10 (11) кл 

 

№ 

з/п 

Розділ, тема Кількість годин 

усього  теоретичні 

заняття 

практичні 

заняття 

 Вступ 2 2 - 

 Розділ І. Загальна геокультурна 

характеристика України 37 32 5 

 Тема 1. Археологічні пам’ятки України.   

Античні міста Північного Причорномор’я 

6 6 - 

 Тема 2. Печерні міста і храми 2 2 - 

 Тема 3. Оборонні споруди 5 4 1 
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 Тема 4. Пам’ятки Київської Русі 3 2 1 

 Тема 5. Пам’ятки романського стилю 1 1 - 

 Тема 6. Пам’ятки готики. Католицизм в 

Україні. Іслам в Україні 

3 3 - 

 Тема 7. Пам’ятки Ренесансу. Іудаїзм в 

Україні 

2 2 - 

 Тема 8. Пам’ятки бароко 3 3 - 

 Тема 9. Пам’ятки класицизму  3 2 1 

 Тема 10. Пам’ятки еклектики і модерну 3 2 1 

 Тема 11. Пам’ятки соціалістичної доби 1 1 - 

 Тема 12. Пам’ятки культури, створені в 

незалежній Україні 

2 1 1 

 Тема 13. Пам’ятки дерев’яного зодчества 3 3 - 

 Розділ ІІ. Геокультурна характеристика  

історико-географічних областей (регіонів) 

України 27 25 2 

  Тема 1. Історико-географічне районування 1 1 - 

 Тема 2. Середня Наддніпрянщина (див. 

доповнення) 

4 2 2 

 Тема 3. Слобожанщина 2 2 - 

 Тема 4. Полісся 2 2 - 

 Тема 5. Волинь 2 2 - 

 Тема 6. Поділля 2 2 - 

 Тема 7. Галичина 2 2 - 

 Тема 8. Українські Карпати  3 3 - 

 Тема 9. Закарпаття (рівнинна частина) 1 1 - 

 Тема 10. Буковина 1 1 - 

 Тема 11. Південь України 3 3 - 

 Тема 12. Таврія (Крим) 2 2 - 

 Узагальнення 2 2 - 

Резерв 4 2 2 

Разом 70 61 9 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

10 (11) класи 

70 годин (2 години на тиждень або по 1 годині протягом двох років) 

 

 

Кіль- 

кість  

годин 

Зміст навчальної програми Навчальні досягнення учнів 

2 Вступ 

1 Поняття «культура». Елементи 

матеріальної і духовної культури. 

Фактори, що впливають на 

формування культури. Культура як 

об’єкт географічних досліджень. 

Учень: визначає поняття 

«культура»; називає елементи 

матеріальної і духовної культури, 

види культури; розуміє сутність 

географічного підходу до 

визначення культури. 

1 Географія культури як наука. 

Предмет та об’єкт вивчення. Місце 

в системі географічних наук. 

Поняття «геокультура». 

Учень: пояснює предмет та об’єкт 

вивчення науки; визначає місце 

географії культури в системі 

географічних наук; усвідомлює 

філософський зміст поняття 

«геокультура». 

37 Розділ І. Загальна геокультурна характеристика України 

 

6 Тема 1.Археологічні пам’ятки України.  

Античні міста Північного Причорномор’я 

1 Матеріальні пам’ятки в 

археологічних дослідженнях. 

Культурний шар. Археологічна 

періодизація. 

Учень: визначає предмет 

археологічних досліджень; пояснює, 

що собою являє археологічна 

культура; наводить приклади 

археологічних культур; знає 

археологічну періодизацію. 

1 Кам’яний вік. Еволюція 

культурного розвитку людини 

кам’яної доби. Перші прояви 

духовної культури: тотемізм, магія, 

анімізм. Географія поширення 

стоянок палеоліту, мезоліту, 

неоліту. 

Учень: характеризує культурний 

розвиток людини кам’яної доби, 

співставляє його з еволюцією 

знарядь праці і розширенням сфер 

людської діяльності; пояснює 

значення перших проявів духовної 

культури у житті людини; з’ясовує 

географію поширення стоянок 

палеоліту, мезоліту, неоліту. 

1 Мідно-бронзовий вік. Трипільська 

культура – паросток українського 

етногенезу, української культури. Її 

елементи: система господарства, 

будівництво поселень, одяг, 

орнаменти розмальованої кераміки, 

поховальна і весільна обрядовість, 

вірування тощо. Археологічні 

культури доби бронзи. 

Учень: пояснює вплив 

використання міді і бронзи на 

вдосконалення знарядь праці і 

розвиток господарства; 

характеризує елементи 

трипільської культури; робить 

висновки про роль і значення 

трипільської культури у закладенні 

етногенезу українського народу і 

його культури; визначає географію 
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поширення трипільської культури і 

найвідоміших культур доби бронзи. 

1 Скіфо-сарматська епоха. Географія 

розселення скіфів і сарматів. 

Мистецькі досягнення скіфів і 

сарматів. 

Учень: пояснює походження і 

розселення скіфів і сарматів, іхні 

заняття відповідно до оточуючих 

природних умов (скіфи-кочівники, 

скіфи-орачі); характеризує 

мистецькі досягнення скіфів і 

сарматів; визначає звіриний стиль 

як основний напрямок скіфського 

мистецтва; називає і показує на 

карті найвідоміші скіфські кургани. 

1 Античні міста Північного 

Причорномор’я. Найбільші 

давньогрецькі міста-держави: Тіра, 

Ольвія, Херсонес, Пантікапей. 

Культура і побут північно-

чорноморських греків. 

Учень: пояснює причини грецької 

колонізації у Північному 

Причорномор’ї; визначає рівень 

розвитку культури в античних 

містах-державах; на прикладі 

Херсонеса або Пантікапея 

характеризує процес 

містобудування (розміщення агори, 

некрополя, громадських споруд, 

оборонних укріплень, тощо).  
 

1 Ранньослов’янський час. 

Розселення східнослов’янських 

племен у VІІІ – ІХ ст.. Слов’янські 

городища. Духовна культура. 

Учень: знає межі розселення 

східнослов’янських племен у VІІІ – 

ІХ ст.; характеризує поселення 

давніх слов’ян: городища і селища; 

визначає роль духовної культури 

(слов’янських божеств, 

ідолопоклонства, міфічних 

персонажів). 

2 Тема 2. Печерні міста і храми 

1 Печерні міста Криму. Виникнення і 

розвиток печерних міст: Мангуп-

Кале, Ескі-Кермен, Чуфут-Кале, 

Киз-Кермен та ін. Печерні 

монастирі (Успенський і в фортеці 

Каламіта), печерна церква 

Донаторів. 

Учень: пояснює історичну і 

географічну обумовленість 

виникнення і розвитку печерних 

міст Криму; визначає їх місце 

розташування і наносить на 

контурну карту Криму; з’ясовує 

релігійну і мистецьку цінність 

культових печерних комплексів. 

1 Печерні храми і монастирі 

Середнього Подністров’я. Буша, 

Лядова, Бакота, Міжгір’я (їх поява, 

виявлення і дослідження).  

Учень: пов’язує появу культових 

комплексів у Подністров’ї із 

зародженням християнства у Давній 

Русі, а їх виявлення і дослідження із 

діяльністю видатного історика і 

археолога Володимира Антоновича; 

визначає їх місцерозташування і 

наносить на контурну карту. 

5 Тема 3. Оборонні споруди 

1 Оборонні споруди Київської Русі. 

Давньоруські укріплення Х – ХІ і 

ХІІ – ХІІІ ст. 

Учень : характеризує найперші 

оборонні укріплення Київської Русі 

Х – ХІ ст. (земляні вали, дерев’яні 
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стіни і зруби) на прикладі Києва, 

Переяслава, Любеча, Білгорода 

(нині село Білогородка), 

болохівських міст; пов’язує 

удосконалення оборонних споруд 

ХІІ – ХІІІ ст. (будівництво 

оборонних мурів, брам, веж) із 

історичним і соціальним розвитком 

держави.  

1 Оборонні споруди ХІV – ХVІ ст. 

Еволюція фортифікаційного 

мистецтва відповідно появи і 

розвитку вогнепальної зброї. 

Оборонні споруди в магнатських 

резиденціях. Райони найбільшої 

концентрації оборонних споруд.  

Учень: простежує зв’язок змін 

фортифікаційного будівництва 

відповідно до появи і розвитку 

різних видів вогнепальної зброї; 

характеризує фортифікаційні і 

мистецькі особливості оборонних 

споруд того часу; визначає регіони з 

найбільшою концентрацією 

оборонних споруд ХІV – ХVІ і 

другої половини ХVІ – ХVІІІ ст.   

1 Оборонні споруди другої половини 

ХVІ – ХVІІІ ст. Еволюція 

фортифікаційного мистецтва 

відповідно до розвитку гарматної 

зброї і пануючих на той час 

художніх смаків. Райони 

найбільшої концентрації оборонних 

споруд ХVІІ – ХVІІІ ст. Втрата 

військового значення оборонних 

споруд.  

1 Практична робота 1. 

Фортифікаційні споруди в різних 

регіонах України: Закарпаття, 

Галичини, Волині, Поділля, Криму 

тощо (за вибором учителя або 

учня). 

Учень: аналізує існуючі туристичні 

маршрути по  фортецях і замках 

різних регіонів України, наприклад, 

«Золота підкова» на Львівщині; 

наводить свої варіанти подібних 

маршрутів, прив’язує їх до 

транспортної інфраструктури, 

поєднує із рекреаційними 

об’єктами; наносить оборонні 

споруди і туристичні маршрути, які 

їх пов’язують, на контурній карті. 

1 Оборонні культові споруди. 

Поєднання культових і оборонних 

рис в архітектурних ансамблях. 

Визначення подібних пам’яток в 

різних регіонах України: 

Покровська церква-фортеця             

в с. Сутківці Хмельницької обл., 

монастирський комплекс в с. Зимне 

Волинської обл., Троїцький 

монастир-фортеця в с. Межиріч 

Рівненської обл., Кармелітський 

монастир в Бердичеві та інші. 

Учень: пояснює необхідність 

посилення обороноздатності 

культових споруд; характеризує 

оборонні культові споруди; з’ясовує 

місце розташування найвідоміших 

подібних пам’яток в різних регіонах 

України 

3 Тема 4. Пам’ятки Київської Русі 

1 Візантійський вплив. Мистецькі 

ознаки візантійського стилю. 

Учень: характеризує мистецькі 

ознаки візантійського стилю, 
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Пам’ятки візантійського стилю в 

Києві, Чернігові, Керчі. 

з’ясовує розміщення пам’яток 

даного стилю в Україні. 

1 Православні святині часів Київської 

Русі. Зародження православ’я в 

Київській Русі. Православні 

культові обряди. Собор Святої 

Софії, Успенський собор Києво-

Печерської Лаври, Михайлівський 

собор, храми Чернігова – 

православні святині України. 

Відродження і відбудова 

давньоруських пам’яток.  

Учень: з’ясовує історичні 

передумови поширення православ’я 

на теренах України; визначає 

мистецьку цінність православних 

святинь; робить висновки про 

давньоруське мистецтво як 

фундамент духовної спадщини 

українського народу.  

1 Практична робота 2. Подорож 

середньовічним Києвом 

(Черніговом). За вибором вчителя 

(учня). 

Учень: аналізує схеми «Давній 

Київ» (за П. Толочком) і «Давній 

Чернігів» (за Б. Рибаковим);  

визначає на них різні райони 

середньовічних Києва (Чернігова); 

наносить на сучасних планах цих 

міст давньоруські пам’ятки. 

1 Тема 5. Пам’ятки романського стилю 

 Мистецькі ознаки. Поширення 

пам’яток романського стилю в 

Україні. 

Учень: характеризує мистецькі 

ознаки романського стилю; пов’язує 

поширення пам’яток даного стилю 

із зростанням ролі місцевих князів і 

початком політичної 

роздробленості Київської Русі. 

3 Тема 6. Пам’ятки готики. Католицизм в Україні. Іслам в Україні 

1 Готичне мистецтво. Мистецькі 

ознаки. Нові конструктивні 

прийоми під час будівництва. 

Розміщення пам’яток готики в 

Україні. 

Учень: характеризує мистецькі 

ознаки готичної архітектури; 

пов’язує їх з новими 

конструктивними прийомами в 

будівництві; визначає географію 

розміщення пам’яток готики. 

1 Католицизм в Україні.   

Католицизм – гілка християнства. 

Католицькі культові обряди. 

Поширення католицьких пам’яток 

на теренах України.  

Учень: з’ясовує історичні і 

релігійні передумови виникнення 

католицизму і його поширення в 

Україні; визначає географію 

розміщення католицьких храмів 

доби готики. 

1 Іслам в Україні. Виникнення 

ісламу, його поширення в Україні. 

Мистецькі пам’ятки кримських 

татар в Бахчисараї, Євпаторії, 

Старому Криму. 

Учень: з’ясовує історичні і 

релігійні передумови виникнення 

ісламу і його поширення серед 

кримських татар; характеризує 

найвідоміші мусульманські 

пам’ятки в Україні.  

2 Тема 7. Пам’ятки Ренесансу. Іудаїзм в Україні 

1 Ренесанс. Мистецькі ознаки. 

Культові і громадські споруди 

ренесансу. Географія розміщення 

пам’яток ренесансу. 

Учень: характеризує мистецькі 

ознаки стилю Відродження; 

з’ясовує роль ренесансу у 

принципах міської забудови 

Львова, Жовкви, Кам’янця-

Подільського; визначає ареал 
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поширення пам’яток ренесансу. 

1 Іудаїзм в Україні. Виникнення і 

його поширення в Україні. 

Пам’ятки іудаїзму доби ренесансу. 

Учень: з’ясовує історичні та 

релігійні передумови виникнення 

іудаїзму і його поширення серед 

євреїв України; робить висновки 

про роль синагог у життєдіяльності 

єврейських громад; визначає місце 

розташування пам’яток іудаїзму 

доби ренесансу. 

3 Тема 8. Пам’ятки бароко 

1 Бароко на Правобережній Україні. 

Зв’язок із європейським бароко. 

Пам’ятки Львова, Почаєва, 

Кременця, Бучача та інших 

західноукраїнських міст. Митці 

бароко: Ян де Вітте, Меретин, 

Пінзель, Гіжицький, Гофман. 

Учень: визначає особливості 

використання конструктивних 

прийомів у будівництві культових 

споруд бароко  на Правобережжі і 

Лівобережжі  України; роль І. 

Мазепи та інших гетьманів у 

поширенні «козацького бароко»; 

характеризує видатні шедеври 

українського бароко і творчу 

діяльність митців цього стилю; 

з’ясовує географію розміщення 

пам’яток бароко. 

1 Бароко на Лівобережній Україні. 

Конструктивні прийоми 

будівництва споруд бароко. 

Меценатська діяльність І. Мазепи 

та інших гетьманів. «Козацьке 

бароко» - творчий сплав барокових 

форм і традиційної народної 

архітектури. Пам’ятки Чернігова, 

Ніжина, Глухова, Путивля, Сум, 

Харкова, Полтави та інших міст 

Лівобережжя. 

1 Пам’ятки бароко Києва. Розбудова 

Києво-Печерської Лаври, 

реставрація Святої Софії, 

Андріївська церква та інші 

пам’ятки. Митці бароко: Шедель, 

Ковнір, Іван Григорович-Барський, 

Квасов, Растреллі. 

3 Тема 9. Пам’ятки класицизму 

1 Садово-паркові пам’ятки. 

Принципи планування парків. 

Парки «Софіївка» в Умані, 

«Олександрія» у Білій Церкві, 

«Нескучне» у Тростянці на 

Сумщині та ін. 

Учень: з’ясовує принципи 

планування парків в кінці ХVІІІ – 

початку ХІХ ст.; характеризує 

найвідоміші садово-паркові 

пам’ятки. 

1 Містобудування у другій половині 

ХVІІІ ст. Розпланування Одеси, 

Севастополя, Катеринослава 

(Дніпропетровська), Полтави та 

інших міст. Адміністративні і 

культові споруди доби класицизму. 

Учень: характеризує процеси 

розпланування міст Лівобережжя, 

Подніпров’я і півдня України; 

робить висновки про генетичний 

зв’язок поширення класицизму на 

Лівобережжі із російською 

класицистичною школою. 

1 Практична робота 3. Палацові 

ансамблі Слобожанщини, 

Чернігівщини, Поділля, Південного 

Учень: характеризує найвідоміші 

палацові ансамблі обраного регіону; 

визначає їхнє місце розташування, 
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берега Криму (за вибором вчителя 

або учня). 

пов’язує їх у загальні туристичні 

маршрути даним регіоном; 

наносить їх на контурну карту. 

3  Тема 10. Пам’ятки еклектики і модерну  

1 Еклектика. Модерн. Мистецькі 

ознаки. Культове і громадське 

будівництво другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Учень: характеризує мистецькі 

ознаки еклектики і модерну, 

найвідоміші культові і громадські 

будівлі другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст.; визначає зростаючу 

роль культури і освіти в цей час. 
1 Театральне мистецтво і освіта в 

другій половині ХІХ – початку 

 ХХ ст. Будівництво театрів і 

навчальних закладів. 

1 Практична робота 4. Відвідування 

театральної вистави. 

Учень: досліджує репертуар 

місцевого театру; приймає активну 

участь в обговоренні відвідуваної  

вистави. 

1 Тема 11. Пам’ятки соціалістичної доби 

 Розвиток культури епохи 

соціалізму: проблеми і досягнення. 

Найвідоміші пам’ятки: громадські 

споруди Києва, Харкова та інших 

міст України. 

Учень: з’ясовує проблеми і 

визначає досягнення у розвитку 

культури епохи соціалізму; 

характеризує найвідоміші пам’ятки 

цієї епохи.  

2 Тема 12. Пам’ятки культури, створені в незалежній Україні 

1 Особливості розвитку культури в 

наш час. Пам’ятки культури 

незалежної України в різних 

регіонах країни. 

Учень: з’ясовує особливості 

розвитку культури в наш час; 

характеризує найвідоміші пам’ятки 

культури, створені за часів 

незалежної України. 

1 Практична робота 5. Відвідування 

мистецького заходу (галереї, 

виставки, вернісажу). 

Учень: приймає активну участь в 

обговоренні відвідуваного 

мистецького заходу. 

3 Тема 13. Пам’ятки дерев’яного зодчества 

1 Дерев’яне зодчество Волині і 

Поділля. Конструктивні і мистецькі 

прийоми у будівництві культових 

дерев’яних споруд. Географія 

розміщення пам’яток.  

Учень: визначає конструктивні і 

мистецькі прийоми у будівництві 

культових і дерев’яних споруд 

Волині, Поділля, в різних частинах 

Українських Карпат, з’ясовує 

географію розміщення даних 

пам’яток в кожному регіоні; 

характеризує музеї дерев’яної 

архітектури  і побуту; робить 

висновки про значущу роль музеїв у 

збереженні і популяризації надбань 

традиційної народної архітектури. 

1 Дерев’яне зодчество карпатського 

регіону. Конструктивні і мистецькі 

прийоми у будівництві культових 

дерев’яних споруд в етнографічних 

районах Українських Карпат. 

Географія розміщення пам’яток. 

1 Музеї дерев’яної архітектури і 

побуту. Київ, Переяслав-

Хмельницький, Львів, Чернівці. 

28 Розділ ІІ. Геокультурна характеристика  

історико-географічних районів 

1 Тема1. Історико-географічне районування 

 Сучасний адміністративно- Учень: пояснює обумовленість 
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територіальний поділ України. 

Історико-географічне (етнічне) 

районування. Умовність етнічного 

районування. 

історико-географічного 

районування (вплив природного 

середовища, суспільно-історичний 

розвиток, культурні взаємозв’язки 

місцевого населення із сусідніми 

народами тощо); називає і показує 

на карті межі їх розташування; 

відзначає умовність подібного 

районування через розмитість меж, 

накладання однієї етнічної межі на 

іншу або ж входження однієї в 

іншу. 

4 (див. 

допов

нення) 

Тема 2. Середня Наддніпрянщина 

(центральна і південна частини Київської, Черкаська, північна частина 

Кіровоградської, північний захід Дніпропетровської, захід Полтавської 

областей) 

1 

 

Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика: 

господарська діяльність, традиційні 

одяг, житло, харчування, художні 

промисли. Культурні пам’ятки 

(архітектурні, музеї, театри та ін.). 

Культурні пам’ятки Києва, 

Переяслава-Хмельницького, 

Фастова, Черкас, Канева, Чигирина, 

Суботова, Умані, Кіровограда 

тощо. Шевченківські місця. Місця 

козацької слави і гайдамацького 

руху. 

Учень: визначає географічне 

положення Середньої 

Наддніпрянщини; з’ясовує 

етнографічні особливості регіону; 

називає і характеризує за вибором 

культурні пам’ятки; називає 

видатних представників науки і 

культури – уродженців регіону, 

характеризує за вибором їх творчу 

діяльність; визначає роль Києва 

стосовно соціального і культурного 

розвитку України. 

1 Видатні діячі науки і культури – 

уродженці Середньої 

Наддніпрянщини: К. Білокур, Л. 

Костенко,  

А. Малишко, П. Чубинський, 

Шолом-Алейхем,  М. Булгаков, М. 

Бердяєв, М. Рильський, І. 

Григорович-Барський, П. Гулак-

Артемовський,  

І. Нечуй-Левицький, М. 

Старицький, Т. Шевченко, В. 

Винниченко, І. Карпенко-Карий, М. 

Гоголь,   

Г. Сковорода, Л. Глібов, О. Гончар,  

П. Загребельний,  Є. Гребінка,  

В. Симоненко, М. Лисенко.  

1 Практична робота 6 (проводиться 

під час вивчення теми тієї історико-

географічної області, в якій 

проживають учні). Зустріч із 

сучасними місцевими майстрами 

літературного слова 

(письменниками і поетами). 

Учень: знає і читає твори сучасних 

місцевих письменників й поетів; 

досліджує творчу біографію одного 

з них; проводить активну дискусію 

щодо прочитаних творів. 
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1 Практична робота 7 (проводиться 

під час вивчення теми тієї історико-

географічної області, в якій 

проживають учні). Зустріч з 

місцевими майстрами декоративно-

прикладного мистецтва. 

Проведення ними майстер-класу 

для учнів. 

Учень: приймає активну участь у 

майстер-класі. 

2 Тема 3. Слобожанщина 

(Харківська, Сумська, схід Полтавської, північні частини Донецької і 

Луганської областей) 

 

1 

Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика 

Культурні пам’ятки Харкова, 

Ізюма, Сум, Путивля, Лебедина, 

Охтирки, Полтави, Слов’яногірська 

тощо. 

Учень: з’ясовує географічне 

положення Слобожанщини; 

звертає увагу на роль українського 

козацтва і переселенців із 

Правобережної України у 

виникненні і розбудові поселень 

регіону; визначає етнографічні 

особливості; характеризує 

культурні пам’ятки; знає видатних 

діячів, що народилися в регіоні, 

стисло характеризує (за вибором) 

їх творчу діяльність. 

1 Видатні діячі: С. Васильківський,  

І. Рєпін, Г. Квітка-Основ’яненко,  

І. Котляревський, М. Чурай,  

М. Драгоманов, О. Пчілка,  Д. 

Бортнянський, Г. Нарбут, О. 

Вишня, 

 М. Хвильовий, А Макаренко,  

П. Куліш, І. Світличний , С. 

Прокоф’єв. 

2 Тема 4. Полісся  

(територія на північ від Києва і Житомира до річки Прип’ять.  

Чернігівська, частини Київської і Житомирської областей) 

 

1 

Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика 

Культурні пам’ятки Овруча, 

Чернігова, Батурина, Козельця, 

Ніжина, Прилук, Новгород-

Сіверського. 

Учень: визначає географічне 

положення Полісся; з’ясовує 

етнографічні особливості регіону; 

характеризує культурні пам’ятки; 

знає видатних діячів, які 

народилися в регіоні, стисло 

характеризує за вибором їх творчу 

діяльність 
1 Видатні діячі. Г. Верьовка, О. 

Довженко, І. Мартос, П. Тичина, І. 

Кочерга. 

2 Тема 5. Волинь 

(територія на південь від Прип’яті і верхів’я Західного Бугу. Волинська, 

Рівненська, північні частини Хмельницької і Тернопільської , західна і 

південна частини Житомирської областей) 

1 Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика 

Культурні пам’ятки Луцька, 

Берестечка, Володимира-

Волинського, Олики, Рівного, 

Дубна, Клевані, Корця, Острога, 

Пляшеви, Кременця, Почаєва, 

Ізяслава, Старокостянтинова, 

Житомира, Бердичева. Місця 

перебування Бальзака на 

Учень: визначає географічне 

положення Волині, з’ясовує 

етнографічні особливості регіону; 

дає характеристику культурним 

пам’яткам; знає видатних діячів – 

уродженців Волині, стисло 

характеризує (за вибором) їх 

творчу діяльність 
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Житомирщині. 

1 Видатні діячі: Д. Братковський, 

 Г. Гулевичівна, У. Самчук,  

Ю. Словацький, В, Короленко,  

Б. Лятошинський,  С. Корольов, 

 Л. Українка. 

2 Тема 6. Поділля  

(басейн Південного Бугу і Лівобережжя Дністра. Вінниччина,  

центральна і південна Хмельниччина) 

 

1 

Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика. 

Культурні пам’ятки Вінниці, Буші, 

Тульчина, Шаргорода, Могильова-

Подільського, Кам’янця-

Подільського, Меджибожа, 

Сатанова, Сутківців. 

Учень: визначає географічне 

положення Поділля; з’ясовує 

етнографічні особливості регіону; 

характеризує культурні пам’ятки; 

знає видатних діячів, які 

народилися на Поділлі, стисло 

характеризує (за вибором) їх 

творчу діяльність. 1 Видатні діячі: В. Антонович,  

М. Коцюбинський, М. Леонтович, 

С. Руданський, М. Стельмах,   

В. Стус, Г. Верейський, В. Заремба, 

М. Смотрицький і  Г. Смотрицький.    

2 Тема 7. Галичина  

(Тернопільщина без крайньої північної частини, рівнинні частини  

Львівщини і Івано-Франківщини; гірські частини цих областей –   

у наступній темі) 

 

1 

Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика. 

Культурні пам’ятки Тернополя, 

Бережан, Бучача, Збаража, 

Теребовлі, Підгайців, Чорткова, 

Зарваниці, Львова, Белза, Буська, 

Дрогобича, Жовкви, Золочева, 

Крехова, Олесько, Підгірців, 

Самбора тощо. 

Учень: дає характеристику 

географічного положення 

Галичини; знає етнографічні 

особливості регіону, звертає увагу 

на західноєвропейський культурно-

історичний вплив на його розвиток; 

визначає вагому культурну 

значущість Львова для всієї країни; 

характеризує культурні пам’ятки; 

знає видатних людей – уродженців 

Галичини, стисло характеризує (за 

вибором) їх творчу діяльність. 

1 Видатні діячі: С. Крушельницька,  

Л. Мартович, В. Стефаник, І. 

Вишенський,  М. Колесса, І. Кри-

п’якевич, Л. Курбас, І. Франко.  

3 Тема 8. Українські Карпати 

1 Гуцульщина. Географічне 

положення. Загальна етнографічна 

характеристика. Культурні 

Учень: визначає межі 

етнографічних районів; акцентує 

увагу на етнографічній 
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пам’ятки Путили, Вижниці, Косова, 

Космача, Ворохти, Яремчі, Рахова. 

Видатні діячі: Ю. Федькович, Д. 

Павличко, Й. Бокшай, Ю. 

Шкрібляк. 

самобутності Гуцульщини, 

Бойківщини і Лемківщини; стисло 

характеризує культурні пам’ятки; 

знає видатних діячів і характеризує 

(за вибором) їх творчу діяльність. 

 

 
1 Бойківщина. Географічне 

положення. Загальна етнографічна 

характеристика. Культурні 

пам’ятки Сколе, Турки, Урича 

(залишки давньоруської фортеці 

Тустань) та інших населених 

пунктів. Видатні діячі:  

В. Дем’ян, І, Вагилевич,  

В. Верховинець-Костів. 

1 Лемківщина. Географічне 

положення. Загальна етнографічна 

характеристика. 

 

1 Тема 9. Закарпаття (рівнинна частина) 

  Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика. 

Культурні пам’ятки Ужгорода, 

Мукачева, Берегова, Виноградова, 

Хуста. Видатні діячі: М. Мункачі, І. 

Орлай,  

М. Лучкай. 

Учень: визначає географічне 

положення; з’ясовує етнографічні 

особливості; звертає увагу на 

вагому роль національних меншин 

у соціально-культурному розвитку 

регіону; стисло характеризує 

культурні пам’ятки; називає 

видатних діячів, які народилися на 

Закарпатті. 

1 Тема 10. Буковина 

 Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика. 

Культурні пам’ятки Чернівців, 

Хотина, Білої Криниці, Лужан. 

Видатні діячі: І, Вільде, Г. 

Воробкевич і  

С. Воробкевич, В. Івасюк, І. 

Миколайчук, Н. Яремчук, М. 

Матіос. 

Учень: визначає географічне 

положення; з’ясовує етнографічні 

особливості; звертає увагу на 

вагому роль національних меншин 

у соціально-культурному розвитку 

регіону; стисло характеризує 

культурні пам’ятки; називає 

видатних діячів, які народилися на 

Буковині. 

3 Тема 11. Південь України 

(центральні і південні частини Донецької  і Луганської областей,  

південь Дніпропетровської, Запорізька, Херсонська, Миколаївська,  

Одеська області. В етнічному відношенні – Запоріжжя, північна Таврія, 

Донщина, Буджак) 

 

1 

Географічне положення. Історія 

заселення південних земель 

України. 

Загальна етнографічна 

характеристика. 

Учень: визначає географічне 

положення; з’ясовує історію 

заселення південних земель 

України; дає загальну етнографічну 

характеристику; звертає увагу на 

вагому роль російської та інших 

національних меншин на соціально-

культурний розвиток регіону; 

1 Культурні пам’ятки 

Дніпропетровська, 

Новомосковська, Донецька, 
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Луганська, Запоріжжя, Одеси, 

Болграда, Ізмаїла, Миколаєва, 

Херсона.  

характеризує культурні пам’ятки; 

знає видатних людей, які тут 

народилисяі стисло характеризує 

(за вибором) їх творчу діяльність. 1 Видатні діячі. О. Блаватська, 

Куїнджі, В. Сосюра, О. Сластіон,  

В. Даль, М. Аркас,  П. 

Саксаганський, К. Данькевич,  М. 

Куліш. 

2 Тема 12. Крим (Таврія) 

1 Географічне положення. Загальна 

етнографічна характеристика. 

Культурні пам’ятки Сімферополя, 

Севастополя, Євпаторії, Керчі, 

Судака, Старого Криму, Великої 

Ялти. 

Учень: визначає географічне 

положення; з’ясовує етнографічні 

особливості Криму, при цьому 

приділяє увагу вагомій ролі 

російської і кримсько-татарської 

громад на соціально-культурний 

розвиток регіону; характеризує 

культурні пам’ятки; стисло дає 

характеристику творчій діяльності 

видатних людей (за вибором), які 

перебували в Криму. 

1 Видатні діячі: Айвазовський 

(Феодосія). Творча діяльність 

російських і українських митців в 

Криму: С. Сергєєва-Ценського,  Л. 

Толстого, А. Чехова, М. Волошина,  

Ф. Шаляпіна, С. Руданського 

2 Узагальнення 

1 Охорона і відродження культурних 

пам’яток України. Сучасний стан 

охорони пам’яток історії і культури. 

Історико-культурні заповідники. 

Відродження святинь українського 

народу. 

Учень: з’ясовує сучасний стан 

охорони пам’яток історії і культури; 

визначає роль історико-культурних 

заповідників у збереженні і 

популяризації цих пам’яток; 

називає історико-культурні 

заповідники України; узагальнює 

внесок українського народу у 

світову культуру; називає культурні 

пам’ятки України, які перебувають 

під охороною ЮНЕСКО або 

можуть потрапити до списку 

всесвітньої спадщини цієї 

організації в майбутньому. 

1 Внесок українського народу у 

світову культуру. Культурна 

спадщина України – вагомий 

внесок у розвиток світової 

цивілізації. Культурні надбання 

України у списку світової 

культурної спадщини ЮНЕСКО 

4 Резерв 
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