
ПРО ТЕРНОПІЛЬСКУ ОБЛАСТЬ 

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 



Тернопільська область 

займає західну частину Подільського 

плато, межує на півночі з Рівненською, 

на півдні з Чернівецькою, на 

південному заході з Івано-

Франківською, на заході з Львівською, 

а на сході — 

з Хмельницькою областями України.  



Тернопільська 

область (Тернопільщина) —

 адміністративно-

територіальна 

одиниця України з центром у 

місті Тернопіль.  

До складу області входить 3 

райони: Кременецький, Терно

пільський, Чортківський 

Прапор Тернопільської області 

Герб Тернопільської області 



Тернопільська область посідає західну 

частину Подільської височини. Рельєф її рівнинний. 

Більша частина поверхні області (на південь 

від Товтрів) має нахил з півночі на південь. Решта її 

території нахилена у північно-східному напрямку. 

Територією Тернопільської області протікає 1401 

річка, які належать до басейну Дністра  і Прип'яті. 



Провідне місце серед галузей 

промисловості належить харчовій, а саме: 

цукровій, м'ясній, молочній,  кондитерській

галузям. 

До провідних галузей промислового комплексу 

області належить машинобудівна, 

 легка, скляна та порцеляно-фаянсова, 

 хімічна, деревообробна, меблева тощо. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 



Легка промисловість 

Тернопільщини представлена 24 

підприємствами, базується на місцевій 

(шкіра) і привізній сировині 

(бавовна, текстиль). 

 На підприємствах виробляють одяг, 

текстиль для дому та інше. 

Меблева та деревообробна 

промисловості представлена відомими 

підприємствами (“Фабрика меблів 

“Нова”, Тернопільське меблеве 

підприємство, “Будсервіс”), продукція 

яких цінується як в Україні, так і за 

кордоном.  

ПРОМИСЛОВІСТЬ 



Тернопіль 
Обласним центром Тернопільської області є місто Тернопіль, який має 

значну та цікаву історію. Тернопіль – одне з найцікавіших міст Західної України. 

Знаходячись у самісінькому її центрі, файне місто ввібрало неповторний колорит 

Галичини з австрійською архітектурою, красу Поділля та спокій Волині. 



Одним з наймальовничіших місць у Тернополі є 

Тернопільський став, він настільки великий, що 

його розміри дозволяють вільно курсувати двом 

теплоходам.  

Тернопільський став взимку офіційно 

набуває статусу найбільшої зимової 

ковзанки в Україні. Її площа сягає понад 4000 

квадратних метрів.  



ЦІКАВО!  На території ставу проводилися грандіозні чемпіонати: у 1987 – чемпіонат світу з 

водомоторного спорту, а уже з 2011 року – чемпіонат Європи. 



Тернопільський замок 

Розташований на узбережжі Тернопільського 

ставу. Історія замку сягає 1540 року. Саме з 

його будівництва розпочалося становлення 

Тернополя як міста. 

Воздвиженська (Надставна) церква 

Це найдавніший храм Тернополя. 

Споруджена у кінці XVI ст., ця пам’ятка 

архітектури національного значення має 

унікальну напівкруглу апсиду староруського 

типу. 



Тернопільський обласний краєзнавчий 

музей - 

це мегазібрання експонатів, які ілюструють 

історію краю, особливості її природних та 

етнографічних пам’яток. Тут ви зустрінете 

зброю, величезну колекцію ікон, широкий 

асортимент археологічних артефактів і навіть 

стародруки Почаївської Лаври. 



Віадук — це частина залізничного шляху, що 

являє собою високу конструкцію над ярами й 

ущелинами. 

Плебанівський віадук має 9 арок, завдяки чому він 

дуже міцний. Його висота складає 30 метрів, а 

довжина — понад 100 метрів, він з'єднує 

Тернопіль з Копичинцями. Плебанівський віадук 

було визнано архітектурною пам'яткою. 

Плебанівський віадук 



Кременець 

Гора розташована в межах національного 

природного парку «Кременецькі гори». 

З гори Бона відкривається чудовий краєвид на 

місто та околиці. 

Замкова гора 

Кременець – місто в Тернопільській області, який розташований серед мальовничих 

волинських ландшафтів, на берегах річки Іква.  

Палац Кароліни Дзембовської 

Палац Дзембовських входить до складу 

державного Кременецько-Почаївського 

історико - архітектурного заповідника. 



Кременець 

Пам'ятка житлового будівництва, поєднує в собі 

два будинки, покриті двоспадовими дахами, що 

мають спільну внутрішню стіну. 

Будинок «Близнята» Єзуїтський колегіум 

Єзуїтський колегіум та костел св. 

Ігнатія Лойоли з келіями належать до 

найвизначніших пам'яток Кременця. 



Бережани 

Це величавий символ ідеї боротьби за волю 

України, доказ незламності духу та звитяжності 

українського стрілецтва.  

Гора Лисоня 
 

В мальовничій долині річки Золота Липа розкинулося місто Бережани, місцевість багата 

історико - архітектурними пам’ятками, мальовничими ландшафтами. 

Бережанський замок 

Пам'ятка оборонної архітектури, 

збудований у 16-18 ст. 



Чортків 

Одна з найкрасивіших неоготичних споруд 

України. Кам'яні мури святині зберігають багато 

історій та легенд. Діючий храм, його зеленуваті 

вежі видно практично з будь-якої точки міста, а 

таємні ходи під ним зберігають вікові секрети. 

Домініканський костел 
 

Мальовниче місто на Тернопільщині розташоване на узбережжі річки Серет. 

Чортківський замок 

 Фортифікаційна споруда, яка входить до 

складу Національного заповідника 

«Замки Тернопілля». Замок практично 

повністю зберігся, цілими є дві вежі та 

значна частина фортифікаційних стін. 



Водоспади Тернопільщини 

Каскадів усього 15, а вода в них непроста, а 

мінеральна! Протяжність усіх каскадів займає 

майже три кілометри. Висота найбільшого з них - 

близько 12 метрів (висота чистого падіння води), 

а ширина - до 15 метрів. 

Русилівські водоспади Джуринський водоспад 

 

 

Загальна висота водоспаду трохи 

більше ніж 16 метрів, тоді як ширина - 

близько 20 метрів. 

https://teren.in.ua/wp-content/uploads/2018/07/Dzhurynskyj-vodospad.jpg


Рослинний світ Тернопільщини 
Територія області лежить у лісостеповій 

зоні і вкрита різноманітною рослинністю. 

Лісова рослинність представлена: 

грабовими й дубово-грабовими 

лісами,  буковими лісами та мішаними. 

Степова рослинність на території 

області у природному вигляді не 

збереглася. 

Реліктові рослини області: осока 

низька, осока біла, брусниця карликова, 

хвощ великий тощо. 

Ендемічні види рослин області: 

шавлія кременецька,костриця 

піхвова,сонцецвіт сивий та інші. 

Рослини, занесені до "Червоної книги 

України«: ковила волосиста, сон 

великий, зозулинець салеповий та інші. 



Тваринний світ Тернопільщини 
Фауна Тернопільської 

області представлена лісовими та 

степовими видами. Поліські види тварин 

поширені в північній частині області. 

Серед них: заєць-русак, лисиця, тхір 

темний та інші. У середній та південній 

частині області живуть як степові види. 

Представники  тваринного світу Карпат: 

горностай, ласка, дикий кіт, дикий кабан та 

інші. Ендемічні види тварин області: 

подільський кріт, плямистий ховрах, мала 

кутора та інші. Тварини, занесені до 

"Червоної книги України лелека чорний, 

тхір степовий,  пугач та інші. 



Люди, які прославили Тернопільщину 

         Іван Франко 

 Письменник, публіцист, 

перекладач і громадський діяч. 

  Соломія Крушельницька  

Видатна українська оперна 

співачка, педагог. 

        Дмитро Вишневецький 

Український магнат на Волині, 

князь гербу Корибут, козацький 

ватажок, гетьман. 



Отже, Тернопільська область розташована в західній частині Поділля, має багато об'єктів природно-

заповідного фонду, природних та архітектурних пам’яток. Область багата  на рослинність та тварин. 

Краса Тернопільщини заворожує!  


