
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 

ПРО ЧЕРНІВЕЦЬКУ 
ОБЛАСТЬ 



Чернівщина — область у південно-

західній частині України. Утворена 7 

серпня 1940 р. На заході її сусідами є 

Івано-Франківська область, на півночі –  

Тернопільська та Хмельницька, на 

сході – Вінницька, на півдні межує з 

Румунією та Молдовою. Площа області 

становить 8100 км².  

Чернівецька область 



До складу Чернівецької області 

входить 11 міст. Найбільшим та 

головним містом в області є обласний 

центр – Чернівці з населенням у 267 

060 осіб.  

Окрім Чернівців, найбільшими містами 

області є Новодністровськ, Хотин, 

Ва́шківці, Ви́жниця, Герца та інші.  

Прапор Чернівецької області Герб Чернівецької області 



Населяють Чернівецьку область на 75% — українці, на 12,5% — румуни, 

на 7,3% — молдавани, на 4,1% — росіяни, на 0,4% — поляки, на 0,2% — 

білоруси, на 0,2% — євреї та на 0,4% — інші національності.   

 



Виробнича галузь  
     У Чернівцях вже понад 70 років існує  один з найбільших в Україні та 

сусідніх державах Чернівецький машинобудівний завод. Колись цей завод 

був найкращим в будівництві мостів. Фабрика одягу «Трембіта» також існує 

більше 70 років та має дуже багато нагород у всій Європі.  В Чернівцях та 

області багато підприємств, що займаються виробництвом цегли.  



Цікаве про Чернівці 
Місто декілька разів посідало місця у 

різноманітних рейтингах туристичної 

привабливості, комфортності 

проживання тощо. Чернівці 

називають «пісеннею столицею» 

України, оскільки в цьому місці 

проводять різноманітні фестивалі й 

концерти. Наприклад, музичний 

фестиваль «Обнова-фест», який 

проходить щорічно вже більше 10 

років просто неба.  



 В 1782 році в Чернівцях було 

збудовано Будинок полковника – він 

використовувався для військових 

цілей, а згодом у його приміщенні 

відкрили обласний театр ляльок для 

дітей. Цей театр знаходиться на 

Головній вулиці Чернівців. Це і є 

назва вулиці – Головна.  

У 2012 р. в нашому рідному 

Запоріжжі відбувся фестиваль 

«Лялькова веселка», на якому 

Чернівецький обласний театр ляльок 

отримав за спектакль «Лікар 

Айболить»  найбільшу кількість 

призів, а саме - за найкращу 

режисуру, за найкращу сценографію, 

за найкращу чоловічу роль та 

найкращу роль другого плану. 

 



В Чернівецькому національному 

університеті свого часу навчався 

відомий український поет  

Іван Франко. 

 

 



У Чернівцях вже понад 100 років існує музично-драматичний театр. 

Незвичайним є те,що в німецькому місті Фюрт є його брат-близнюк. До речі, 

задовго до відкриття цього театру до міста приїжджали різні театри на 

гастролі. А найпершою виставою, яку чернівчани побачили ще о 1784 році, 

був театр тіней.  



Окрасою і гордістю Чернівців є ансамбль резиденції митрополитів Буковини 

й Далмації, внесений до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. 

Під час будівництва у 1864-1882 роках дотримувались цікавих правил: кожну 

цеглину ретельно вимірювали та перевіряли на звук. Один майстер міг 

класти вдень не більше сотні цеглин. У величезні чани з розчином додавали 

курячі яйця для міцності. З черепиці створили багатоколірний геометричний 

орнамент, який нагадує традиційні гуцульські килими, розписи пасхальних 

писанок, буковинські рушники. 



Найвідомішою вулицею Чернівців, яка разом з головним корпусом 

Чернівецького університету є візитівкою міста, по праву називають вулицю 

імені Ольги Кобилянської (раніше Панська). Кажуть, що колись цю вулицю 

підмітали букетами троянд і мили з милом, а людей у брудному взутті сюди 

не пускали. 



На вежі міської ратуші  щодня рівно о 12:00 розігрується справжня вистава – 

на всі чотири сторони міста звучить мелодія «Марічки», яку грає трубач у 

буковинському народному костюмі. 

http://www.youtube.com/watch?v=BSskOa5s3P0


Будинок-корабель 

Привертає увагу  всіх туристів 

незвичайний будинок, що нагадує 

корабель. Це один з перших 

кам'яниць, збудований понад 100 

років тому, який досі називають на 

старий манер — «шифа», що в 

перекладі з німецької означає 

корабель. 



Легенда про колодязь 

Жив у Чернівцях в давнину багатий 

турок – паша. Побачив він одного 

разу біля колодязя гарну дівчину  й 

закохався.  

Кликав паша її заміж, та не йшла 

дівчина, бо не любила його. 

Розгнівався тоді чоловік та 

заборонив місцевим черпати воду з 

колодязя. Після цього прийшла 

дівчина до колодця. Паша побачив її 

та зрадів. А дівчина стрибнула до 

колодязя. Легенда ця розповідає про 

волю українського народу.  

 

Є у Чернівцях незвичайний колодязь. 

Він був вкрай цінним для місцевих 

жителів, адже вода не була у 

вільному доступі. З цим колодязем 

пов’язана цікава легенда.  



Чернівецька область дуже мальовнича та багата на історичні та 

архітектурні пам'ятки. Однією з таких є Хотинська фортеця. – це державний 

заповідник, що знаходиться в старовинному місті Хотин. Хотинська 

фортеця у свій час була однією з наймогутніших у Східній Європі, під її 

стінами не раз сходилися численні армії.  

Хотинська фортеця 



У XVII ст. під Хотином відбулося одне з наймасштабніших воєнних зіткнень 

у Європі – битва, яка через свою довготривалість отримала назву 

Хотинської війни. Фортеця встояла й в цей час. Але у 1675 році вежа все ж 

таки постраждала й згодом була відреставрована завдяки картинам 

художників.  

 



На території фортеці було знято безліч фільмів –  «Тарас 

Бульба», «Гадюка»,  «Захар Беркут»,  «Балада про доблесного лицаря 

Айвенго», «Три мушкетери», «Чорна стріла»,  «Стара фортеця», «Стріли 

Робін Гуда». 

 

Хотинська фортеця у фільмі «Тарас Бульба» 



У 1890 році поблизу Хотинської фортеці несподівано знайшли скарб. Це 

були різні монети із Саксонії, Тюрінгії, Чехії, Угорщини та інших країн. 



Оглядовий майданчик 

Є у Чернівецькій області надзвичайно захоплююче місце – оглядовий 

майданчик з видом на Заліщики та Хрещатицький монастир. 



«Зубровиця» 
 Зоологічний заказник 

Зоологічний заказник 

«Зубровиця» створено у 

1993 році як місце 

поселення цінного виду 

дикої буковинської фауни – 

зубра європейського. Ця 

могутня тварина має статус 

зниклої в природі, тому 

занесена до Червоної книги 

України. Наразі їхня кількість 

по країні менша ніж 200. 



«Пронизаним камінням» називають 

групу скель у Буковинських Карпатах 

біля села Ростоки. В результаті 

вивітрювання на 40-метрових скелях 

утворилося багато отворів, вони ніби 

продірявлені. Найбільше вражає 

аркова скеля Соколине око – рідкісна 

у Карпатах форма карсту. Арка у 

верхній частині скелі нагадує за 

формою очей, звідки й пішла назва. 

Біля підніжжя скелі знаходиться 

невелика трикамерна печера. 

Пронизане каміння  



Сонячна долина  
 За 15 км від Чернівців розташувався гірськолижний курорт з лікувальним 
комплексом. 



Люди, які прославили Чернівці 

                Леонід Каденюк 

Український льотчик-випробувач, 

перший і єдиний космонавт 

Незалежної України. У 1997 році 

Леонід Костянтинович полетів на 

кораблі «Колумбія» у Космос. 

Серед нагород космонавта ордени 

«Золота зірка», «За заслуги» ІІІ ст., 

«За мужність».  

                   Дмитро Гнатюк  

Видатний український оперний 

співак, режисер, педагог. Народний 

артист України. Цей співак 

найпершим виконав відому 

українську пісню «Два кольори». 

http://drive.google.com/file/d/1U083Gcv1LyDFI7fwQ74uh68UXcqrLSMq/view


Отже, ми дізналися, що Чернівецька область є надзвичайно гарною та 

цікавою для туристів. На своїй порівняно невеликій території вона  

об'єднала всю красу та чарівність природи України. Область багата не 

тільки великою кількістю мінеральних джерел, лікувальних грязей та 

гірськолижних трас, а й славиться різними історико-культурними 

пам'ятками. 


