
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ

ПРО АВТОНОМНУ РЕСПУБЛІКУ КРИМ



КРИМ, КРИМСЬКИЙ ПІВОСТРІВ (раніше Таврія, 

Газарія) — півострів розташований на півдні України; 

на півночі  межує з Херсонською областю; на заході 

та півдні омивається Чорним морем; на сході —

водами  Азовського моря.

Адміністративний центр - місто Сімферополь.

Герб АР Крим

Прапор АР Крим



СІМФЕРОПОЛЬ — столиця Автономної Республіки Крим. Розташований в

центрі Кримського півострова на річці Салгір.

Назва Сімферополь означає в перекладі «місто користі».

Герб Сімферо́поля Прапор Сімферо́поля



Парк Салгирка (Ботанічний сад) -

один із найбільших парків 

Сімферополя. 

Дуб Богатир - вік 

близько 500 років. Росте в 

Сімферополі у Дитячому парку.

Неа́поль Скі́фський  —

столиця  стародавнього 

скіфського царства у Криму, 

історичні стародавні руїни.



СЕВАСТОПОЛЬ

Старогрецьке Херсонес, давньоруське Корсунь, старотаврійське Телапіль 

портове місто на території Кримського півострову.

Герб Севастополя

Прапор Севастополя



Пам'ятка архітектури та історії, 

розташована на  скелі. Будова 

нагадує середньовічний лицарський 

замок. Ластівчине гніздо є 

своєрідною емблемою Південного 

берегу Криму.

ЛАСТІВЧИ́НЕ ГНІЗДО́



Воронцо́вський пала́ц -

палац графа Воронцова, 

пам'ятка архітектури та історії, 

знаходиться у м.Алупка. Всі роботи 

здійснювалися вручну, брили 

закріплювалися спеціальним 

розчином. Вражає величністю 

архітектури та пишністю інтер’єру.

. 

Генуезька фортеця —

стародавня фортеця побудована на 

вершині гори 

в місті Судак.

ВЕЛИЧНІ ПАЛАЦИ ТА СТАРОВИННІ ФОРТЕЦІ КРИМУ



МУЗЕЙ «ГАЛЯВИНА КАЗОК» 

Територія  Галявини поділена на чотири  королівства.

Перше  - це Королівство Кривих Дзеркал.



КОРОЛІВСТВО КАЗОК

Ви зустрінетесь з героями улюблених казок: «Троє поросят», «Червоний 

капелюшок»



КАЗКОВИЙ ЛІС

Тут зібрані дерев'яні скульптури лісових звірів.



Тридев‘яте царство, де знаходяться казкові металеві 

скульптури: «Іван Царевич», «Котигорошко»



НІКІ́ТСЬКИЙ БОТАНІ́ЧНИЙ САД 

Цей сад  є унікальним зібранням рослин з усього світу  та популярним 

місцем відпочинку, екскурсій. Тут зібрані рідкісні кактуси, існує алея пальм та 

багато квітів.



КРИ́МСЬКІ ГО́РИ

Ведмід́ь-гора́ – за легендою 

ведмідь врятував тут дівчинку і 

перетворився на гору.

Кош-Кая - відома під назвою 

Кішка,бо можна розгледіти голову 

та тулуб, вона ніби лежить та 

дивиться  на  море.



Золоті́ Воро́та - прохід крізь цю 

арку обіцяє виконання бажання.

Скеля Хой-Кая або Голова воїна -

добре видно голову воїна в шоломі, 

котрий дивиться на  море.

КРИ́МСЬКІ СКЕЛІ  —

це кам'яна брила, або гора з стрімкими схилами та гострими виступами



ПЕЧЕРИ КРИМУ 

Печери - підземні порожнини.У печерах завжди холодно.

Сталакти́ти — мінеральне 

утворення циліндричної форми, яке 

звисає зі стель печер або інших 

порожнин.

Сталагмі́ти — мінеральне утворення 

у вигляді стовпів,  яке піднімається з 

підлоги печер.

Мармурова печера — унікальна за 

красою. Печера прикрашена 

сталактитами, сталагмітами. 

Освітлений маршрут веде вглиб 

печери та своїми контурами дивно 

нагадують казкових героїв.



Червона печера — великий 

печерний комплекс, утворений 

річкою Субаткан і скелі мають 

червоний колір.

Великий Бузлук (Льодова печера) 

— крижана печера в котрій ми 

можемо побачити фігури із льоду 

та величезні бурульки навіть і 

влітку.



ВОДОСПА́ДИ  КРИМУ - ПАДІННЯ ВОДНОГО ПОТОКУ РІЧКИ З ГІР. 

Уча́н-Су — водоспад  утворений 

річкою Учан-Су. Найвищий

водоспад України.

Найповноводніший водоспад 

Джур-Джур. Вода  має цілющі 

властивості , хто буде купатися у 

водоспаді, той не буде хворіти.



Форма підводного плавання, в якому 

нирець (дайвер) використовує певні 

технічні засоби для дихання під 

водою. На Тарханкуті існує 

незвичний підводний  музей зі 

скульптурами.

ДА́ЙВІНГ В КРИМУ 



Кояшське озеро -

ця водойма заслужила звання 

«Червоне» за колір води. 

Найсолоніше кримське озеро. 

Смарагдове озеро– гірське 

озеро яке утворилося  у 

Зеленогір'ї та придбало такий 

прекрасний колір.

ОЗЕРА КРИМУ

В Криму нараховується понад 300 озер та лиманів. 



У горах Криму переважають

дерева бук і сосна.

Також на півострові дуже багато

кущів винограду.

Кизилові дерева ростуть в садах

Криму, вони корисні та смачні.

РОСЛИНИ КРИМУ



ТВАРИНИ КРИМУ

У лісах водяться олень благородний, куниця кам'яна. У печерах живе багато 

кажанів. А високо в горах живе хижий птах - гриф чорний. По скелях 

повзають ящірки. Рідкісними є — богомол та кримський скорпіон.



Розважальні комплекси, в якому є інфраструктура для ігор на воді, водяні 

гірки для дорослих і дітей, поливалки, басейни, фонтани та інші водні 

розваги. 

АКВАПА́РКИ У КРИМУ



. Джамала -

українська співачка,

народна артистка України.

Переможниця пісенного

конкурсу «Євробачення-

2016».

ЛЮДИ, 

ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ КРИМ

Зла́та О́гнєвіч -

українська співачка, заслужена

артистка АР Крим. На пісенному

конкурсі «Євробачення», посіла 3

місце.



Олекса́ндр У́сик -

професійний український боксер. 

Чемпіон світу в першій важкій вазі.

Наді́я Дорофє́єва –

українська співачка, авторка 

пісень, блогерка, акторка.

ЛЮДИ, 

ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ КРИМ



Крим  вважається курортним місцем нашої країни.

Він славиться своєю природою, могутніми горами, величними скелями,

таємничими печерами, водоспадами, озерами, налічує багато

палаців,стародавніх фортець, музеїв, найгарніших ботанічних садів.

Саме тут можна активно провести час в горах, відвідати Галявину казок,

аквапарки, дельфінарії та відпочити на березі Чорного моря.


