
ПРО ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ   

ОБЛАСТЬ 

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 



Дніпропетровська область 

(Дніпропетровщина) — область 

в Україні. Розташована в 

центрально-східній частині 

країни. 

Область межує з Харківською, 

Донецькою, Запорізькою, 

Херсонською, Миколаївською, 

Кіровоградською та 

Полтавською областями. 



Обласний центр — 

місто Дніпро. 

Найбільші міста –  

Кривий Ріг, Кам'янське, 

Нікополь, Павлоград, 

Новомосковськ 

Марганець. 

   Герб області 

Прапор області 



ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

Дніпропетровська область – один з 

найбільш економічно розвинених регіонів 

України. Вона характеризується вигідним 

географічним положенням, багатими 

природними ресурсами, потужним 

промисловим та науковим потенціалом, 

розвинутим сільськогосподарським 

виробництвом, високим рівнем розвитку 

транспорту і зв’язку. 



Продукція машинобудівної галузі області широко відома не тільки в 

Україні, а й далеко за її межами. За низкою основних видів продукції вона 

займає провідне місце в Україні. На машинобудівних підприємствах області 

таких як: 

ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків ”,  

АТ “Дніпропетровський агрегатний завод ”,  

ПАТ “Дніпропетровський стрілочний завод ”, 

ПАТ “Дніпроважмаш”,  

ПАТ “Дніпровагонмаш” та інших, 

виробляються: вагони вантажні, автомобільні напівпричепи, велика низка 

обладнання для гірничо- металургійного комплексу, акумулятори, трактори, 

тролейбуси та інша продукція. 



Дніпропетровщина – один зі світових центрів 

ракетно-космічного будування.  

Тільки у Дніпрі виготовляють ракети “Зеніт”, 

яким немає аналогів у світі. Ракети-носії 

розробляються у ДП “Конструкторське бюро 

“Південне” імені М.К.Янгеля” та  

ДП “Виробниче об’єднання “Південний 

машинобудівний завод” імені О.М. Макарова”. 



Дніпропетровська область є унікальною за різноманітністю і запасами 

корисних копалин, в якій зосереджені унікальні родовища. Область володіє 

значними запасами кам’яного та бурого вугілля і має всі можливості для 

подальшого розвитку вугільної галузі. Базу гірничо-добувної промисловості 

області складають близько 10 підприємств з видобутку залізних руд та руд 

інших кольорових металів.На ПАТ “Марганецький ГЗК”, ПАТ “Покровський 

ГЗК” добувається 100% марганцевої руди в Україні. 



Обласним центром 

Дніпропетровської області є 

місто Дніпро  



Цікаві факти про місто Дніпро 

Дніпро розташоване на березі могутньої річки Дніпро, яка практично стала з 

цим містом одним цілим. Тому в пошуках спокійного відпочинку можна 

прогулятися мальовничою набережною. Вона найдовша в Європі  – 23 

кілометри.  

Місто має також величезну кількість парків, якими приємно прогулюватись в 

будь-яку пору року. Для більш допитливих у Дніпрі налічується величезна 

кількість музеїв, виставок, театрів.  



Однією з найстаріших, у місті є будівля “Потьомкінський палац” 1790 року, зараз 

це “Палац студентів”. Місто славиться найбільшим єврейським центром у Європі 

“Менора” , першим залізобетонним мостом у світі та найбільшим арочним мостом 

“Мерефо-Херсонський” у Європі. 

Своєрідний рекорд також належить Дніпру – найменше у Європі метро, всього 6 

станцій з довжиною ліній 7,8 км. 



А ви знали, що Дніпро поважно носить ім’я “Космічної столиці України”? В Дніпрі 

розташований музей під назвою “Парк ракет”. Тут ви зможете дізнатися історію 

освоєння космосу та розвитку ракетобудування в Україні. Музей має свою 

історію, навіть свою енергію і вважається однією з головних пам’яток міста. 

Варто відвідати у Дніпрі й улюблене місце відпочинку та релаксу його жителів – 

Монастирський острів. Тут розташована велика паркова зона з чудовими 

оглядовими майданчиками. На острові є свій водоспад, зоопарк, акваріум з 

прісноводною рибою, а також тераріум.  



Дніпропетровщина має багату і славну 

історію, яка сягає у сиву давнину століть і 

тисячоліть. Перші сліди пралюдини, 

знайдені тут, відносяться ще до  епохи 

раннього кам’яного віку, ще 150 тисяч років 

тому давні люди почали заселяти береги 

Дніпра. 

У VIII столітті до нашої ери у степові райони 

Дніпропетровщини прийшли скіфські 

племена і в цей час виникають перші 

залізодобувні рудні Криворіжжя. У восьмому 

– дев’ятому століттях до нашої ери на 

території області знаходився центр держави 

Велика Скіфія. Найбільша колекція  

славетних “Кам’яних скіфських баб” 

залишилась з тих часів та зберігається у 

музеї ім. Яворницького у м.Дніпро. 

Історичні факти про Дніпропетровську область  



З тих часів в області було створено 9,5 тисячі курганів – місць захоронення 

древніх скіфів. Знахідки археологів, серед яких всесвітньо відомі золота 

пектораль з Товстої Могили та гребінь з кургану Солоха, свідчать не тільки 

про високий рівень матеріальної культури племен, які населяли 

Придніпров’я, а й про їх високу духовну культуру. 



Більшість території нашого краю у XVII-XVIII ст. 

відносилась до Війська Запорозького. З восьми 

Запорізьких Січей, що існували у часи козацтва, 

п’ять розташовувалися на території нашого краю.  

 

Томаківська Січ, що існувала приблизно у 1540-

1593 рр. розташовувалася на дніпровському 

острові Томаківка, що існував поблизу сучасного 

м. Марганець. У 1593 р. ця Січ була знищена під 

час татарського нападу. Сам острів зберігся тільки 

частково – у 1950-ті рр.  

 

Базавлуцька Січ існувала у 1593-1638 рр. на 

острові Базавлук в районі сучасного села 

Грушівка Апостолівського району. На острові 

Базавлук була Січ під проводом Петра 

Сагайдачного та Михайла Дорошенка. Після 

поразки козацького повстання 1638 р. поляки 

зруйнували цю Січ. Острів Базавлук у 1950-ті рр.  



Микитинська Січ існувала у 1638-1652 рр. на 

Микитинському Розі, зараз це територія м. Нікополь. 

На цій Січі Богдана Хмельницького обрали 

гетьманом, звідси його військо у квітні 1648 р. 

вирушило проти поляків – це був початок 

Національно-Визвольної війни. 

 

Чортомлицька Січ існувала у 1652-1709 рр. і 

знаходилась на острові Чортомлик при впадінні в 

Дніпро річок Чортомлик, Підпільна і Скарбна. (біля 

села Капулівка Нікопольського району). У 1709 р. 

Січ була зруйнована російськими військами. 

 

Нова Січ (Підпільненська Січ) – остання Січ, 

існувала у 1734-1775 роках. (поблизу с. Покровське 

Нікопольського району). Останнім отаманом якої був 

Петро Калнишевський. Ліквідована за наказом 

Катерини ІІ 4 червня 1775 р.  

На жаль всі місця, де стояли  5 Січей, були 

затоплені водами Каховського водосховища. 



Найбільші міста області це: 

Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, 

Павлоград, Новомосковськ 

Марганець. 

Перлина Дніпропетровської 

області – село Петриківка. 



Місто засноване у 1775 році. Кривий Ріг сьоме за площею місто України.  

Це найбільше місто, яке не є обласним центром. Криворізький залізорудний 

басейн — один із найбільших у світі. У місті діють 6 потужних гірничо-видобувних 

підприємств: металургійний завод повного циклу Арселор Міттал Кривий Ріг та 

гірничо-збагачувальні комбінати: Південний, Північний, Центральний, Інгулецький 

та Новокриворізький. А ще у Кривому Розі є унікальний підземний трамвай - в 

Україні такий один. Метротрамвай з лівостороннім рухом також єдиний у Європі. 

КРИВИЙ РІГ 



НІКОПОЛЬ 

Місто затиснене між неосяжними степами i безкраїм блакитним полотном 

Каховського водосховища. Воно славиться промисловими гігантами — 

трубним та феросплавним заводами. 

Нікополь найстаріше місто в області, його зародження тісно пов’язане з 

козацькою добою. Саме тут у 1647-му на території Микитинської січі, Богдана 

Хмельницького обрали гетьманом. На Нікопольщині похований легендарний 

кошовий отаман Чортомлицької Запорізької Січі Іван Сірко – герой багатьох 

українських пісень та казок, який написав знаменитого листа до турецького 

султана.  



ПЕТРИКІВКА 

Мальовниче селище міського типу Петриківка Дніпровської області – широко 

відомий у світі осередок українського народного декоративного розпису , яке 

входить до 7 чудес України. Селище  Петриківка було засноване в 1772 році 

останнім кошовим отаманом Петром Калнишевським, та назване на його 

честь. Петрикі́вський розпис, або “петрикі́вка” – українське декоративно-

орнаментальне народне малярство, яке сформувалося в селищі Петриківка, 

звідки й походить назва цього виду мистецтва. 

Історія розпису сягає далеко до нашого народження, ще за часів Запорізької 

Січі. Малюнками зараз оздоблюють побут, кухонне приладдя і навіть музичні 

інструменти. Петриківський розпис – це душа українського народу! 

https://www.youtube.com/watch?v=zHRf3Ut07Ac 



Токівський (Шолохівський) каскадний водоспад.  

Розташований біля села Токівське Апостолівського району 

Дніпропетровської області. 

Водоспад на річці Кам'янка у Токівських гранітах. Пам'ятник природі 

місцевого значення - так казати гранітна плита на під'їзді до водоспадів.  

За легендою, ці камені утворилися з намиста кіммерійської принцеси Таміріс, 

яка кинула його в річку, тікаючи від скіфів. Вчені ж вважають, що ці 

водоспади утворилися ще за години мезозойської ери, тобто більше 60 

мільйонів років тому! А знаменитий отаман Петро Калнишевський, якщо 

вірити легенді, саме тут сховавши свої скарби – 150 тисяч сріблом, виручені 

за продаж коней. Тому і називають цей водоспад не тільки Токівським і 

ШолохІвським (за назвами найближчих поселень), але ще й Калнишевським. 



Рослинність та тваринний світ Дніпропетровської області. 

Дніпропетровська область розташована у степовій зоні. Для неї характерні 

ковила, типчак, різнотрав'я. У долинах річок розташовані заплавні луки. Серед 

рослин, що занесені до Червоної книги України, на території області ростуть 

астрагал шерстистоквітковий, ковила, любка дволиста, півонія. 

Тваринний світ Дніпропетровщини притаманний степовій зоні. Часто 

зустрічаються  такі ссавці як ховрах, тушканчик великий, хом'ячок сірий, 

лисиця, тхір степовий, куниця кам'яна. Серед птахів розповсюджені канюк 

степовий, журавель степовий, жайворонок польовий. 



Шостий і чинний Президент України з 

20 травня 2019 року. До вступу на 

посаду здобув популярність як 

шоумен, актор, комік, режисер, 

продюсер і сценарист.  

Був співвласником і художнім 

керівником “Студії Квартал-95” (2003—

2019) та генеральним продюсером 

телеканалу «Інтер» (2010—2012). 

Зеленський Володимир 

Олександрович 

Дніпропетровщина  – славетний край з давньою історією, головна цінність 

якого – це люди. Політики, письменники, художники, актори, спортсмени, які 

народилися у Дніпропетровській області або чиє життя та діяльність були 

пов’язані з цим регіоном, сьогодні відомі не тільки в Україні, але й далеко за її 

межами.  



Павло Загребельний 

український письменник, 

Герой України 

Юлія Тимошенко   

Українська державна та політична 

діячка, перша жінка прем'єр-міністр 

України (2005, 2007—2010), віце 

прем'єр-міністр України з питань 

паливно-енергетичного комплексу 

(1999—2001) 



Лія Ахеджакова Михайло Мельник 

Народний артист України. Засновник, 

художній керівник, режисер і єдиний 

актор унікального у своєму роді Театру 

одного актора “Крик”. 

Акторка театру і кіно 

Її голосом розмовляють герої 

численних мультфільмів, серед 

яких – “Синій птах”, “Незнайко в 

Сонячному місті”, “Аліса в 

Задзеркаллі”, “Два клени”, “Іван 

Царевич та Сірий Вовк”. 



Отже крім того Дніпропетровщина має 

велику історичну спадщину, зараз регіон  

став сучасним, європейським та відкритим 

для світу. Сюди вкладаються кошти 

закордонних партнерів, яких приваблює 

перспективність та економічна стабільність 

регіону. Дніпропетровщина — завжди в 

центрі змін та розбудови. Тут звикли 

працювати, бути новаторами та 

масштабувати свій досвід на всю країну. 

Дніпропетровці будують та реконструюють: 

нові дороги, садки та школи, лікарні, 

стадіони і басейни. Все це для 

комфортного та якісного життя людей. 

Впевнені, що попереду ще багато проєктів 

— культурних, освітніх, інноваційних. І це 

недарма, адже сучасну історію пишемо ми 

з вами. Тільки від українців залежить, якою 

Дніпропетровську область та Україну 

знатимуть майбутні покоління. 


