
     ПРО СУМСЬКУ ОБЛАСТЬ 

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 



Обласний центр — місто Суми. 

 

Найбільші міста – Шостка, Конотоп, Охтирка, 

Глухів, Ромни,Тростянець, Лебедин. 

Герб області 

Прапор області 



Сумська область розташована у 

північно-східній 

частині Лівобережної  України. 

На півночі та сході область 

межує з Російською Федерацією  

На півдні, сході та заході 

Сумщина межує з Харківською,  

Полтавською та  

Чернігівською областями 

України.  



Сумщина - індустріально - 

аграрна область 

На Сумщині вирощують зерно, цукрові буряки, соняшники, гречку, квасолю. 

Розташовано багато родовищ, що  налічують 21 вид корисних копалин, 

серед них - нафта, природний газ, торф. 

Область багата на неметалеві корисні копалини: кам’яну сіль, 

крейду,вапняки, мінеральні фарби (вохра). 



Машинобудівний комплекс 
Державне підприємство 

Міністерства оборони України 

«Конотопський авіаремонтний 

завод «Авіакон» Капітальний 

ремонт та модернізація 

вертольотів марки “Мі” всіх типів і 

модифікацій. 

 

ВАТ «Роменський завод 

«Тракторозапчастин» 

Виготовлення запчастини до 

вантажних автомобілів та до 

тракторів. 

 



Шо́сткинський казенний завод 

«Зірка»  — пороховий завод у місті. У 

Шостці, найстаріше підприємство 

військово-оборонної галузі в Україні, 

де виготовляють боєприпаси, 

вибухові речовини, продукція 

промислово-технічного призначення 

(лаки та фарби). 

АТ «Сумихімпром» 

Головне підприємство міста, має 

стратегічне значення для економіки 

та безпеки України. Тут виробляють 

сірчану кислоту, мінеральні 

добрива,  фарби, рідке скло. 

      Хімічна промисловість  



Назва міста походить від назви річки Сумка. 

Існує також легенда, що на березі річки Сумка перші 

поселенці знайшли 3 мисливські сумки з золотими 

монетами. У травні 2008 року в середмісті Сум було 

відкрито символічний пам'ятний знак «Сумка». 

Мешканці міста впевнені, якщо загадати бажання та 

кинути монетку у колодязь біля пам’ятника, то воно 

обов’язково здійсниться.  

 

 

Місто засноване у 1652 році 

Обласним центром  

Сумської області є місто Суми 



     Суми — місто, де не сумують! 

Дитячий парк «Казка» - це унікальне місце для 

відпочинку та розваг для дітей та дорослих. 

Він знаходиться в центральній частині міста Суми 

та займає площу в 12 гектарів. На території парку 

розташовані чарівні замки і палаци з казковими 

героями, маса атракціонів, затишні кафе. 



Найбільші міста області після Сум - Конотоп, Шостка, Охтирка. 

Серед інших найбільш значні – Глухів, Ромни, Тростянець, Лебедин. 

 



                                   
МІСТО КОНОТОП 

Конотоп — місто козацької слави, 

розташоване у найбільш 

мальовничій та екологічно чистій 

частині Сіверщини. У першу чергу 

відоме завдяки твору  

«Конотопська відьма» Квітки -

Основ'яненка і славнозвісною 

«Конотопською битвою», коли 

козаки з татарами розгромили 

московське військо. 



У місті Конотоп знаходиться один з 

п'яти в Україні музеїв авіації і 

найстаріший у області краєзнавчий 

музей, пам’ятник трамваю. Місто 

багате на історію про козаків, подвиги 

яких описано у старовинних легендах, 

вражає своїми колоритними 

забудовами 

 та чудовою природою. 

 



 
                                                        

Музей авіації створений на базі 

Конотопського авіаремонтного 

заводу "Авіакон". Тут  розміщена 

експозиція радянських гелікоптерів. 

Це одне з найстаріших підприємств 

авіапромисловості України, що 

спеціалізується на ремонті 

вертольотів. 

У музеї авіації знаходиться 

бункер, збудований німецькими 

інженерами. Таких нараховують 

чотири у світі. 

Музей авіації 



Битва під Конотопом 1659 року — між 

військами гетьмана Івана Виговського та 

Кримського хана з одного боку і московським 

військом з іншого біля міста Конотопа сучасної 

Сумської області.  

Один із ключових епізодів московсько-

української війни (1658—1659) років. 

Зараз у передмісті Конотопа проходять 

історичні фестивалі присвячені козацтву та 

Конотопській битві. Окрасою свята є 

відтворення костюмованих боїв того часу. 

У Конотопському районі розташований 

Сеймській регіональний ландшафтний 

парк, він є  найбільшим за площею в 

Сумській області природно-заповідною 

територією. Окрасою та гордістю парку  

є величні та поважні мешканці – зубри, 

занесені до «Червоної книги». 



МІСТО ОХТИРКА 

Одним з привабливих туристичних міст є 

Охтирка. Місто розташувалося на 

мальовничому березі річки Ахтир, яка 

впадає в річку Ворсклу. 

Особливий колорит надає цій землі лісовий 

масив, який примикає до міста. Ви тільки 

уявіть, яке тут дивовижне повітря, 

наповнене ароматом смарагдових сосен. 

До природних визначних пам'яток 

Охтирки належить Гетьманський 

національний природний парк, площа 

якого понад 20000 га. Парк створений 

для збереження унікальної природи 

місцевого краю. Є зони на яких 

забороняється перебування людей, а 

є і спеціальні зони відпочинку, де 

можна насолодитися первісною 

природою.  



МІСТО ГЛУХІВ 

Місто засноване 992 року, і відоме як 

столиця Війська Запорозького. Наразі в 

Глухові розвивається туристична 

інфраструктура, місто навіть отримало 

нагороду за найкращий благоустрій в 

Україні. Символом міста є Водонапірна 

вежа, побудована у 20-х роках минулого 

століття. Поряд з вежею розташована ще 

одна пам’ятка міста –Трьох-Анастасіївська 

церква, яка належить до «Семи чудес 

Сумщини». 

 

Не залишить гостей міста байдужими 

Київська брама – єдина споруда 

Глухівської фортеці, що збереглася до 

наших днів. Колись вона слугувала і 

оборонною спорудою, і такою собі 

митницею одночасно. 



МІСТО ЛЕБЕДИН 

Саме місто виникло у середині XVII 

століття, коли втікачі від польської 

шляхти з Правобережжя заснували у 

1652 році слободу поруч з озером 

«Лебедине», яке і дало назву міста. 

 

Шелехівське озеро – розташоване 

поблизу села Межиріч 

Лебединського району. Озеро є 

пам'яткою природи Всеукраїнського 

значення. Воно утворилося ще під 

час льодовикового періоду. 

На Сумщині знаходиться найстаріше 

озеро України. 



МІСТО ТРОСТЯНЕЦЬ: 

 «таємна» перлина Слобожанщини 

Історично Тростянець є містечком 

Охтирського козацького полку 

Слобідської України. Офіційною 

датою заснування вважається 1660 

рік. Назву взяли з невеличкої, 

порослої очеретом річки Тростянки. 

Круглий двір. Це конструкція з 

чотирма баштами. Споруда дуже 

схожа на фортецю. В одній з башт 

нібито розташовувався колодязь, а 

в іншій зберігалися запаси їжі та 

смоли на випадок облоги. 



Приміщення Музею шоколаду має 3 

зали: «Корона», «Мілка», «Якобс». 

Тут представлені понад 1500 

експонатів, які демонструють історію 

шоколаду, рецепти його створення і 

процес виготовлення.  

            Садиба Л. Є. Кеніга 

Тут жив і працював композитор Петро 

Чайковський і тут він створив свою 

першу симфонічну увертюру «Гроза». 

За роки Незалежної України садиба 

Кеніга стала музейним комплексом, 

який утворюють Краєзнавчий музей, 

картинна галерея та Музей шоколаду. 



Цікава туристична принада 

Тростянця причаїлася на його 

околиці -  урочище Нескучне. Це   

мережа озер і лісів, поєднаних у 

надзвичайно мальовничий 

дендропарк, історія якого налічує 

вже понад 200 років.  

 
 

Головна пам'ятка парку – це Грот 

Німф.  

Грот було збудовано у 1809 році. 

Відтоді він "обріс" не лише мохом, 

а й незліченною кількістю легенд і 

міфів. Розповідають і про таємні 

підземні переходи звідси аж до 

міста  Охтирка (20 км відстані!), і 

про листи, які закохані залишали 

тут одне одному.  



МІСТО РОМНИ 

Ромни відомі з часів Київської Русі. 

Назва походить від назви річки, на 

березі якої і з’явилось містечко, а 

назва річки пішла від квітки ромен 

(стара назва ромашки) 

Не одне сторіччя боронив Ромен Київську 

Русь… Саме в Ромнах взимку 1707 року 

знаходилось  військо гетьмана України І. 

Мазепи і шведського короля Карла ХII під 

час російсько-шведської війни, в ході якої 

вирішувалась доля незалежності України.  

Сумщина багата на скіфські 

кургани. Найбільший курган 

скіфських некрополів 

знаходиться неподалік  села 

Оксютинців Роменського району  

та має назву “Старша могила”. 

Висота «Старшої могили» 

становила 21 метр, а окружність 

досягала 400 кроків.  

У подібних курган - могилах 

ховали видатних скіфських 

вождів. 



Рослинний та тваринний світ 

Сумська область розташована у межах 

двох природних зон – лісостепової та 

поліської. Сьогодні вона входить у 

десятку найбільш екологічно 

благополучних регіонів України.  

Природно-заповідний фонд області 

налічує велику кількість 

заповідників, національно-

природний парк, заказники, 

пам'ятники природи, дендрологічний 

парк, парки - пам'ятники, заповідні 

урочища. 



Область має значні мисливські угіддя, що сприяє 

розвитку мисливського та рибальського туризму. 

У  лісах Сумщини можна почути голоси різних 

птахів: синиці, повзиків, зозулі, солов’їв, 

мухоловок дятла, сороки, які  наповнюють ліс 

своїм співом.   

Лісові жител:і лось,косуля, дикі свині 

тощо. 

Живуть у лісі руді мурашки, які утворюють 

з ґрунту, хвої, дрібних гілочок високі купи. 

Цих мурашок називають санітарами лісу, 

бо вони знищують безліч шкідливих комах. 



Люди, які прославили Сумську область  

       Ві́ктор Ю́щенко  

Народився 23 лютого 1954, с. Хоружівка, 

Сумської область 

Третій Президент України(2005–2010),  

голова Національного банку України 

(1993–2000),  

прем'єр-міністр України (1999–2001)  

        Ада Роговцева  

Українська акторка театру 

і кіно Народна артистка 

УРСР (1967), Народна 

артистка СРСР (1978).  

Герой України (2007) 



        Валентина Семеренко 

Українська біатлоністка, заслужений 

майстер спорту України. Чемпіонка 

зимових Олімпійських ігор 2014 у 

Сочі, Росія. Чемпіонка та п'ятиразова 

призерка чемпіонатів світу з 

біатлону. 

                 Віта Семеренко 

Українська біатлоністка, заслужений 

майстер спорту України, чемпіонка 

та бронзова призер Олімпійських 

ігор в Сочі, п'ятиразова призерка 

чемпіонатів світу. 



Отже, ми познайомились з чарівним 

куточком України – мальовничою 

Сумщиною. Дізнались про іі  багату історію. 

Сумщина була справжньою ареною для 

міжкнязівських війн у XII ст., історичний 

регіон зміг вистояти навалу монголо-

татарської орди, входження у Річ Посполиту 

та навіть стати частиною української 

держави в роки гетьманування Богдана 

Хмельницького. 

Сьогодення у неї теж велике –  промислова 

галузь у нафтогазовій, машинобудівній та 

сільськогосподарській промисловості 

розкриває регіон як прогресивний та 

сучасний. Здобутки Сумської області будуть 

тільки нарощуватися. 


