
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 

ПРО ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСТЬ 



На півночі межує з Чернігівською та 

Сумською, на сході з Харківською, на 

півдні з Дніпропетровською та 

Кіровоградською, на заході з Київською та 

Черкаською областями України.  



Обласним центром є місто Полтава. Містами 

обласного значення є Гадяч, Горішні Плавні, 

Кременчук, Лубни, Миргород. 

 

Герб області 

Прапор області 



Полтавська область налічує безліч  цікавих туристичних об’єктів. Полтавський край – унікальна 

скарбниця національної духовності й культури. Витоки української літературної мови, класичної 

літератури, театру, образотворчого мистецтва беруть початок на благословенній Полтавській землі. 

Не випадково Полтавщину називають духовним серцем України. Полтавці шанобливо зберігають 

давні традиції національного гончарства, народних промислів, малярства. Із цього вічного коріння 

продовжує живитися дерево нації, отримуючи нові творчі імпульси. 



Кременчуцький нафтопереробний завод — найбільше підприємство з 

виробництва нафтопродуктів в Україні. 

Край славиться не тільки красою й історією, а й промисловістю, яка представлена майже всіма видами. 



Машинобудування 
 

Зараз в області діє ряд підприємств транспортного 

машинобудування:  

Полтавське відкрите АТ «Тепловозоремонтний завод», 

«Кременчуцький автоскладальний завод», 

холдингова компанія «АвтоКРАЗ», Кременчуцьке 

відкрите АТ «Колісний завод», Публічне акціонерне 

товариство «Полтавський автоагрегатний завод». 



Будівельне і дорожнє машинобудування представлено АТ «Кременчуцькі дорожні машини», що 

випускає: автоматизовані змішувачі для приготування асфальтобетону, котки для ущільнення 

ґрунту та інші дорожні машини.  



Скляна та парцеляно-фаянсова промисловість 

 
Зараз в області працює лише 3 підприємства цієї галузі: Полтавське відкрите АТ «Полтавафарфор», 

Опішнянський завод майолікових виробів «Художній керамік», Лубенська виробничо-торгова фірма 

«Дзеркало».  



Легка промисловість 

Легка промисловість Полтавщини представлена 

такими торговими марками, як: «Санветта» 

(виробництво спіднього одягу), «Кремтекс» 

(виробництво жіночого одягу), «Ворскла» 

(виробництво та реалізація одягу для жінок і дітей). 

 



Кондитерська промисловість 

Кондитерська промисловість області представлена 2-

а кондитерськими фабриками — Кременчуцькою та 

Полтавською, а також невеликими підприємствами в 

Кобеляцькому, Семенівському, Чорнухинському та 

Чутівському районах. 

 



Відзначається область й своєю молочною продукцією. 

На молокопереробних підприємствах виготовляється 

улюблене масло “Полтавочка”, солодке згущене 

молоко, корисний та смачний сир.  



Рослинний світ Полтавської області багатий і різноманітний. Науковці інформують про наступні види 

рослин, занесених до Червоної книги України Полтавської області протягом останніх років, а саме: 

пальчатокорінник м’ясо-червоний, зозулинець болотний, косарики тонкі, рябчик малий, коручка 

болотна, сон чорніючий. 

Тваринний світ Полтавської області вражає великою кількістю тварин, в тому числі і занесених в 

Червону книгу - понад 400 видів. Серед них: нічниця ставкова, перегузня звичайна, тушкан великий 

(земляний заєць). Також тут можна зустріти диких птахів: балабан, журавель сірий, орлан-білохвіст, 

пугач, чапля жовта. Серед плазунів -  гадюка степова, мідянка.  



Найбільші міста області:   

- Гадяч; 

- Горішні Плавні; 

- Кременчук; 

- Лубни; 

- Миргород; 

- Полтава. 

 



Обласним центром  є місто Полтава 



Цікаві факти про Полтаву 
Біла альтанка (офіційно Ротонда 

дружби народів) — оригінальна 

пам'ятка у формі альтанки з 

колонадою в місті Полтаві, 

споруджена вперше в 1909 році на 

честь 200-ліття Полтавської битви; 

один із символів міста.  

Пам'ятник галушці — 

символічний пам'ятний 

знак на честь 

традиційної для регіону 

Полтавщини страви 

української кухні — 

галушки, в Полтаві. 

Музей-садиба Івана 

Котляревського — 

меморіальний комплекс 

у Полтаві на основі садиби, 

де 1769 року народився 

засновник нової української 

літератури Іван Петрович 

Котляревський. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Пам'ятник Марусі 

Чурай (або Пам'ятник 

українській пісні) — 

монумент у Полтаві, 

присвячений поетесі 

та співачці Марусі 

Чурай.  

Полтава була однією 

із значних резервних 

баз війська Богдана 

Хмельницького 

Музей дальньої авіації 

Кругла площа 



Миргород 
Миргород – одне із найвідоміших міст Полтавщини. 

Миргород – місто курорт. Тисячі людей оздоровлюються 

і лікуються його мінеральними водами. А ще цю 

лікувальну воду ми можемо купити в магазинах міста.  

Саме тут проводять щорічно Сорочинський Ярмарок. 

"Сорочинський ярмарок" - це не просто велике торгове 

свято, на якому свою продукцію представляють провідні 

підприємства з України та інших країн, а ще й яскрава 

театралізована вистава. 

 



Кременчук 

Гарною окрасою міста є 

український орнамент – 

вишиванка на площі 

Перемоги 

Музей військової техніки під 

відкритим небом, де  

ви можете розглянути 

Військові експонати: танки, 

винищувачі, артилерійська 

зброя. 

Кременчук  – місто на Дніпрі в 

Полтавській області України, 

адміністративний центр 

Кременчуцького району. У місті 

знаходиться велике підприємство на 

якому виготовляється найсмачніша та 

корисна  молочна продукція: йогурти, 

кефір, ряжанка, сметана тощо. 



Гонг Миру – символ 

закінчення війни та 

пробудження духів 

миру. Розголос його 

звучання  символізує 

прихід миру.  

Сквер ім. Олега 

Бабаєва 

Улюблене місце 

відпочинку мешканців 

Кременчука. Головною 

гордістю скверу є 

«Співочий фонтан», який 

працює навіть взимку. 

Алея сакур. 

Щовесни у місті трапляється 

маленьке диво – рожевими 

кольорами спалахують 

сакури. Хоч їх і не багато, 

проте є місця, де можна 

милуватися ними в затінку 

під приємні дзюрчання води 

в фонтані. 

.  



Гадяч 
Найцікавішим місцем, яке можна відвідати у Гадячі, є приватний музей молотка – будівельний 

магазин, який зібрав колекцію молотків різних видів, включно з акулою-молотом. 



Лубни 
Лубни - це одне з найстаріших міст Полтавщини, один з її 

найбільших економічних та культурних центрів, справжня перлина 

Полтавського краю. 

Місто вважається «літературною столицею області» 

 

У краєзнавчому музеї імені Гната Стеллецького є зала, що 

розповідає про природу краю, який  особливо подобається 

маленьким відвідувачам, адже в ньому висвітлюються найдавніші 

часи життя на Землі. 

 

Пам'ятник Тарасу Шевченко  



Опішня 
 З давніх-давен тутешні гончарі створюють кераміку, 

яку знають та цінують в усьому світі.  Опішнянські 

майстрині з любов’ю розписують вироби, які можна 

впізнати за характерними ознаками  та кольоровою 

гамою: ягоди, листя, кривульки, квіти, метелики, 

сердечко, гілки. 

Куманець  — керамічна 

фігурна посудина, що нині 

використовується 

здебільшого як прикраса. 

Глечик. Його часто 

використовують аби 

частувати гостей 

узваром або компотом. 

Горщик. Його використовували 

для приготування страв в печах. 



Решетилівка – берегиня історії та традицій виникнення килимарства та 

вишивки. Саме тут зародився унікальний, особливо складний тип 

вишивки — білим по білому. Також в цьому місті є музей ткацтва та 

вишивки, де можна дізнатися про історію ткацтва і вишивки 

Решетилівського краю від найдавніших часів до сучасності. 



Люди, які прославили Полтавщину 

Микола Гоголь 

Письменник 

українського 

походження. 

Написав відому збірку 

«Вечори на хуторі 

поблизу Диканьки» 

  

Олена Пчілка 

 Українська письменниця,   

меценатка, перекладачка 

Написала відомі твори 

«Товаришки»,«Світло 

добра і любові», 

«Соловйовий спів» 

 

Андрій Данилко (Верка 

Сердючка) 

Український актор, співак, 

сценарист, телеведучий, 

композитор. Народний артист 

України. Представник країни на 

Євробаченні у 2007 році 



Отже, Полтавський край наповнений красою, 

історією, видатними людьми та багатьма 

промисловими центрами. Це місце, через яке 

проходили битви козаків, історія яких описана 

та задокументована у сучасному кінематографі, 

край -  де народились і творили відомі 

письменники, край, який відомий на весь світ 

складною вишивкою та килимами. 

Місце сили та наснаги. 


