
ПРО ХЕРСОНСЬКУ ОБЛАСТЬ  

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 



РОЗТАШУВАННЯ 
Херсонська область (Херсонщина) – 

область у південній частині України, у 

межах Причорноморської низовини. 

На північному заході межує з 

Миколаївською, на півночі – з 

Дніпропетровською, на сході – із 

Запорізькою областями України, на 

півдні – з Автономною Республікою 

Крим (окупованою з 2014 року 

Росією). 



Прапор Херсонської області Герб Херсонської області 



НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ  
До складу Херсонської області входить 20 міст та великих селищ. 

Найбільшим містом області є обласний центр – Херсон з населенням у 

287 060 осіб.  

Нова Каховка 

Генічеськ  

Скадовськ 

Херсон  



НАСЕЛЕННЯ 
Населяють Херсонську область на 82% українці. Інші 18% складають 

росіяни, татари, білоруси, вірмени, молдовани, турки, кримські татари, 

роми (цигани), євреї та інші.  

 

 



Обласним центром – найголовнішим містом в області – є місто Херсон,  

в якому проживає близько 290 000 людей. 



Територія Херсонської області становить 28 461 км ² (4,71 % від території 

України). Херсонщина за площею має сьоме місце серед інших областей 

України. Територією області проходить державний кордон протяжністю   458 

км (350 км Чорним і 108 км Азовським морями). На кордоні розташовано 4 

пункти пропуску: авіа, річковий порт, морські порти Херсона і Скадовська. 

Область розміщена у степовій зоні Східно - Європейської рівнини. 

Херсонська область єдина в Україні омивається Чорним і Азовським морями, 

а також Сивашем (Рожевим озером). Область займає перше місце по 

вирощуванню овочів в Україні.  

ЦІКАВЕ ПРО ХЕРСОНЩИНУ 



 

 

Символом Херсонщини є кавуни   –  незабаром вони можуть стати 

географічним брендом, як то пармезанський сир або білоруська картопля. 

Кавунова символіка на Херсонщині є скрізь –  на сувенірах, одязі та у власних 

назвах. А врожай відправляють не лише відомою баржею до Києва, а й за 

кордон –  до Євросоюзу та решти країн-сусідів. Існує навіть жовтий кавун –  

його вивели не просто заради кольору. Його можна вживати людям з алергією 

на червоний пігмент. 

http://www.youtube.com/watch?v=wLtoDX6IQMQ


ЧОРНОБАЇВКА  

Є на Херсонщині славнозвісне село  – Чорнобаївка. Вона межує з 

обласним центром — Херсоном, будучи його передмістям. Чорнобаївка – 

це одне з найбільших за чисельністю сіл в Україні, воно перевищує за цим 

показником та за площею багато міст та селищ.  



Але відома Чорнобаївка не тільки не цим.  

Весь світ дізнався про неї завдяки героїчним вчинкам української 

армії. Вперше про Чорнобаївку заговорили в новинах 27 лютого 2022 

року, коли українські військові розгромили тут гелікоптери та десант 

російської армії, яка намагалася захопити місцевий аеродром. Але не 

дивлячись на міцну відсіч України, російські загарбники не 

відступалися від свого плану й українській армії доводилося 

знищувати ворожу техніку більше 15 разів ( 17-го квітня вони зробили 

це в 16 раз). Ці події зробили Чорнобаївку відомою у всьому світі й 

привели до виникнення безлічі мемів в Інтернеті про це село.  



На території області протікає 19 річок. Найбільші з яких: Дніпро — 

довжиною 178 км, Інгулець — довжиною 180 км. Максимальна висота 

над рівнем моря — 101 м, біля села Ушкалка, Верхньорогачицького 

району, мінімальна — мінус 0,4 м, на ділянках узбережжя Сиваша. На 

території Херсонщини знаходиться найбільша в Європі пустеля.  

 



Олешківські піски –  найбільший піщаний масив у 

Європі. Складаються із безмежних барханів 

(місцеві називають їх «кучугурами»), висотою 

близько 5 м. Знаходяться ці піски у 30 км від 

Херсона. Дніпровські піски існували здавна, але 

Олешківська пустеля у нинішньому своєму вигляді 

з’явилися порівняно недавно: через випасання 

величезних отар овець у ХІХ ст., які знищили 

траву, звільнили піски, а вітер допоміг їм 

розширитися. В пустелі часто трапляються пожежі, 

адже ліс легко займається, а гасити полум’я важко. 

Незважаючи на те, що Олешківські піски часто 

називають пустелею, це не зовсім правильно. За 

температурним режимом їх можна швидше 

віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається 

до 70 градусів, й гаряче повітря розганяє хмари. 

Трапляються тут і піщані бурі, під час яких не 

видно ані неба, ані сонця. 

ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ 

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


УКРАЇНСЬКІ МАЛЬДІВИ 
Національний природний парк «Джарилгацький» є одним з 

найкрасивіших місць в Україні, саме тому його називають 

«українськими Мальдивами». Джарилгач – це найбільший острів 

України та Чорного моря. Вся територія острова та частина прилеглої 

акваторії входить до Національного природного парку. Назва острова 

має декілька трактувань, найбільш поширене з яких — «обпалені 

дерева», «обпалені ліси», або «горілий ліс». Давайте подивимося 

відео про це дивовижне місце.  



ДЖАРИЛГАЧ  

http://www.youtube.com/watch?v=aw5aPciLOps


В Херсонській області знаходиться найвищий маяк України – 

Аджигольський (64 м). Це перший у світі маяк легкої 

конструкції. Унікальність конструкції в тому, що ажурна решітка маяка 

тримає всю споруду. Прототипом ідеї такого гіперболоїда стала звичайна 

плетена корзина. 

АДЖИГОЛЬСЬКИЙ МАЯК 



Це рожеве озеро має цікаву історію. Місцеві 

називають це озеро просто ямою, а туристи 

прозвали Лемурійським. Прийнято вважати, що 

озеро утворилося внаслідок авіакатастрофи. 26 

серпня 1969 р. з материка до Криму летіли три 

радянських бомбардувальника з повним 

боєкомплектом. Один із них розбився на 

пустельному березі Сиваша, спричинивши 

грандіозний вибух і утворивши величезну воронку. 

На місце вибуху приїхали військові, справу відразу 

ж засекретили, деталі досі невідомі. Дістаючи 

рештки бомбардувальника, військові поглибили 

воронку до 18 м, зачепивши при цьому водоносні 

горизонти. З часом яма почала наповнюватися 

водою, дуже солоною і чомусь рожевою. Лише 

подивиться, яке воно гарне.  

ЛЕМУРІЙСЬКЕ ОЗЕРО 





ОЗЕРО СИВАШ 
Сиваш — система дрібних мілководних (максимальна глибина до 3,5 м) 

заток на західному березі Азовського моря, між Херсонською областю та 

Кримом. Іноді слово «сиваш» перекладають як «грязь». Але краса цього 

озера вражає. Дехто називає Сиваш Гнилим морем. Ця назва походить 

внаслідок неприємного запаху сірководню, що виділяється з його поверхні 

внаслідок гниття органічних решток на його дні за відсутністю кисню.  



АСКАНІЯ-НОВА  
Цей заповідник був заснований ще у 1898 році у напівпустому степу. 

Асканія-Нова – неповторне явище не лише для України, а й для всього світу. 

Це найбільший степовий заповідник Європи, який щороку відвідує близько 

140 тисяч туристів. До «Червоної книги України» занесені 13 видів вищих 

рослин, 3 види грибів та 4 – лишайників. Тут зустрічаються типові мешканці 

степового ландшафту: малий ховрашок, степовий байбак, тушканчик 

великий, заєць-русак, мишовидні гризуни, а також середні та дрібні хижаки: 

звичайна лисиця, степовий тхір, ласка. 

 



ЛЮДИ, ЯКІ ПРОСЛАВИЛИ 

ХЕРСОНЩИНУ 

             Макс Барських 

(справжнє ім’я Микола Бортник)  

Український співак, композитор 

та автор пісень. 

              Ігор Кондратюк  

Український продюсер та 

телеведучий.  



Ми дізналися, що Херсонська область – надзвичайно гарний та 

захоплюючий український край, унікальний природний комплекс. На 

території цієї області розташовано безліч культурно-історичних пам’яток 

та вихід до Азовського й Чорного моря. Херсонщина має унікальні 

лікувально-оздоровчі та курортно-рекреаційні можливості.  

 

 


