
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ 

    ПРО ЗАКАРПАТСЬКУ ОБЛАСТЬ 



Закарпатська область — область на 

південному заході України в межах 

західної частини Українських Карпат та 

Закарпатської низовини. 

 На півночі межує з Львівською, на 

сході з Івано-Франківською областями 

України.  

На півдні з Румунією, на південному 

заході з Угорщиною, на заході зі 

Словаччиною, на північному заході з 

Польщею.  

 



Областний центр - місто 

Ужгород 

 

Найбільші міста області: 

Ужгород, Мукачеве, Хуст, 

Берегове, Виноградів, 

Свалява. 

Герб області  

Прапор області 



Закарпаття здавна славилося своїми виноградниками. Сучасними районами найбільшого поширення 

промислового виноробства на Закарпатті є Ужгородський , Мукачiвський, Берегiвський, Iршавський, 

Виноградiвський. 



 

Закарпатська область здавна славиться своїми лісами, тому лісова, деревообробна, целюлозно – 

паперова промисловість прогресує в цій області. Завдяки цьому виробляються заготовки з деревини, 

папір, картон. 



Мінеральні води Закарпаття – його 

безцінний скарб.  

Багато мінеральних вод цього регіону 

є унікальними. Саме завдяки своїм 

лікувальним властивостям 

закарпатські мінеральні води відомі 

далеко за межами України. 



Заповідні території 

 

В Українських Карпатах, які займають 

значну частину області, збережені 

найбільші в Європі ділянки пралісів.  

До найбільших та найцікавіших об'єктів 

природно-заповідного фонду України 

належить Карпатський біосферний 

заповідник. 



Загальна площа заповідника становить 53 630 га, налічує 6 відокремлених масивів: 

 

 
•  Чорногірський (найвища вершина г. Говерла) 

 

 

 
 

•  Мармароський (г. Піп Іван — 1940 м н. р. м.) 

 

 

 

 

 

•  Свидовецький (г. Близниці та Драгобрат) 

 

 



 

•  Кузійський 

 

 

 

 

 

•  Угольсько-Широколужанський  

(найбільший осередок букових пралісів у Європі) 

 

 

 

 

•  «Долина нарцисів». 



Ужанський національний природний парк.  

 

Парк розташований у північно-західній частині області і є 

невід'ємною складовою частиною єдиного у світі 

тристороннього польсько-словацько-українського 

Міжнародного Заповідника «Східні Карпати», що 

підтверджено сертифікатом МАБ ЮНЕСКО.  

На території парку росте понад 200 видів цінних лікарських 

рослин, 40 з яких включено до Червоної Книги України. 



Національний природний парк 

«Синевир» 

 

Тут на площі 40,4 тис. га збереглися 

праліси і високогірні луки, де 

охороняються близько 100 видів 

рідкісних та зникаючих рослин. 



За своїм багатством не відстає від 

рослинного різномаїття і тваринний 

світ краю. Тут проживають 80 видів 

ссавців, 280 видів птахів, 10 видів 

плазунів, 16 видів земноводних, 60 видів 

риб, 100 видів молюсків. Особливої 

уваги вимагають комахи і метелики 

Закарпаття, занесені до Червоної Книги. 

Тут  живе найбільший нічний метелик 

Європи. Метелика сатурнію велику – 

червонокнижного представника родини 

Павиноочки дослідники знайшли на 

узліссях Ужанського парку.  



Закарпатська область відома як 

один з найпрестижніших куточків 

лікування та відпочинку людей. 

 

Розвинута мережа санаторно-

курортних комплексів, туристичних 

баз, унікальні мінеральні джерела та 

термальні води, понад 400 видів яких 

уже досліджено, а також краса 

карпатської природи приваблюють 

туристів та відпочиваючих у будь-яку 

пору.  



Обласним центром 

закарпатської області -   

місто Ужгород 



Цікаві факти про Ужгород 

 

Ужгород оточений лісами. Значну 

частину площі міста становить 

правобережна частина (Старе 

Місто), яка дещо більша за 

лівобережну. Береги річки Уж 

пов'язують 7 мостів: 4 пішохідно-

транспортних 2 пішохідні та 1 

залізничний, тому й кажуть, що місто 

збудоване на сімох пагорбах.  



Ужгород - місто солодощів.  

Одне з небагатьох міст України, що 

має власний торт. До речі, він ще й 

смачнезний! 



Ужгород - місто, як сад! 

Це одне з найзеленіших міст України, проте 

головним весняним кольором тут є не 

зелений, а... рожевий. Сакура - один з 

основних символів міста. Її цвітіння 

припадає на кінець квітня і це 

найкрасивіший період в цілому році. В 

Ужгороді, навіть, організовують фестиваль - 

Сакура-фест, приурочений до її цвітіння.  



Найбільші міста області: 

 

Ужгород, Мукачеве, Хуст, Берегове, 

Виноградів, Свалява. 



МУКАЧЕВО – ЛЕГЕНДАРНЕ МІСТО ЗАКАРПАТТЯ. 

 

Оточене величними горами, це одне з 

наймальовничіших міст України, яке славиться 

своєю унікальною історією. На своїй, здавалося б, 

невеликій території, Мукачево зібрало вражаючий 

ряд унікальних пам’ятників епохи ренесансу, готики 

і бароко.  



Замок Паланок в Мукачево – мабуть, 

найвідоміший і найпопулярніший зі всіх 

замків Закарпаття. Також це одна з 

найдавніших фортець в Україні, що 

знаходиться в закарпатському місті 

Мукачево і привертає увагу відразу ж 

при в’їзді в місто, оскільки замок 

розташований на горі, яка велично 

піднімає його. 

 

 

Паланок – замок таємниць і загадок. 

Вважається, що саме з горою пов’язано 

і походження назви міста. Якщо вірити 

легенді, цю гору створили люди 

власними руками, в буквальному сенсі 

«насипали» гору, що коштувало їм 

величезних мук, звідси, мовляв, і назва 

– «Мукачево». 



В урочищі Кіреш,і між річками Тиса та 

Хустець, знаходиться унікальна долина.  

Один раз на рік вона перетворюється на 

справжнє диво.  

На зеленому оксамиті трав сходять 

мільйони білих зірочок диких нарцисів.  

Легким квітковим туманом вони вкривають 

підніжжя карпатських гір, створюючи просто 

дивовижної краси картину. 



Берегово – місто, що знаходиться на 

півдні в Закарпатської області. 

В основному, асоціюється з 

термальними басейнами та водами. 

Термальні води Берегова та району 

мають цілющі властивості, і аналогів 

їм у світі небагато.  



Михайлівську церкву, яка 

збудована без жодного цвяха, 

й належить до  лемківського 

типу. 

 

Свалява – закарпатське районне містечко. Що ж можна побачити у Сваляві? 
 

На Свалявщині є й унікальні 

природні пам’ятки – Синє 

Озеро (невеличке озеро, 

розташоване в урочищі Синяк. 



Люди, що прославили Закарпатський край 

Святослав Вакарчук – 

український музикант, автор 

пісень, віднедавна державний і 

політичний діяч, який 

народився в Мукачеві. 

Вакарчук - фронтмен гурту 

«Океан Ельзи», у 2005 році 

здобув звання Заслуженого 

артиста України. 



Закарпаття унікальний край з особливим 

розташуванням, який виділяється з-поміж 

інших регіонів України власним особливим 

колоритом та захоплюючою історією.  

Відпочинок в Закарпатті дозволяє 

відкрити для себе унікальні історичні 

факти, оцінити архітектурні шедеври 

середньовіччя, побувати в нескорених 

фортецях, оздоровитись цілющими 

водами та надихнутись доброзичливістю 

місцевих жителів. 


