
ПРО ЧЕРКАСЬКУ 

ОБЛАСТЬ

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ



Черкаська область 

розташована у центральній

лісостеповій частині країни по 

обидва береги середньої течії

Дніпра та Південного Бугу.

Область на півночі межує з

Київською, на півдні з

Кіровоградською, на сході з

Полтавською та з Вінницькою

областю на заході.



Обласний центр — місто Черкаси. 

Найбільші міста – Звенигородка, 

Золотоноша, Умань, Черкаси.

Герб області

Прапор області



В Черкаській області знаходиться 9 лісгоспів, де вирощують саджанці дерев 



Харчова промисловість

Галузь займає ключове значення в промисловому потенціалі 

області. Продукція відома під такими торговими марками: 

Малятко, Верес, Клуб сиру, Звенигорода, Волошкове поле



В області вирощують кукурудзу, зерно, пшеницю, ячмінь, жито, ріпак,

зернобобові, соняшник, картоплю, овочі; кормові культури; цукровий буряк;

сою, горіхи, плодово-ягідних насадження, томати та огірки. Працюють

виробництва продукції бджільництва.

Агропромисловий комплекс 



Обласний центр - Черкаси

Черкаси - це невелике місто в Україні, 

розташований в мальовничому куточку 

правобережжя. Місто має багату на історичні 

події історію, свого часу воно відігравало 

значну роль в становленні козацтва. 



Цікаві факти про  Черкаси

Копія мосту

У черкаського мосту 

через дамби є точна 

копія, яку виготовили 

на випадок 

надзвичайної ситуації. 

Якщо б міст підірвали, 

його можна було б 

одразу зібрати і 

замінити "запасним". 

Одна з 20-ти у світі 

На території 

водоканалу стоїть 

висока водонапірна 

вежа. Легка, сталева, 

ажурна водонапірна 

башта. Таких 

конструкцій у світі 

збереглося не більше 

двадцяти.

В Черкаському парку 

знаходиться найбільш 

відомий фонтан з 

русалонькою. Автора 

для створення статуї 

надихнула черкаська 

дівчина Людмила



Черкащина вражає красою природи. Аби зберегти

для нащадків її в первозданному вигляді було

створено заповідники та дендрологічні парки. 

Найкрасивішими з них є Черкаський зоологічний

парк “Roshen”, Канівський природний заповідник, 

Національний дендрологічний парк “Софіївка” та 

багато маленьких національних парків.



Музей “Кобзаря” Т. Г. 

Шевченка

У музеї показано історію 

видання “Кобзаря” Тараса 

Шевченка, простежено 

еволюцію ілюстрування 

шевченківських творів, а 

також “Кобзарі” у 

перекладах мовами 

народів світу.

Тарасова світлиця

перший народний 

музей Кобзаря. 

Вперше така світлиця 

на народні кошти 

була збудована на 

Тарасовій горі.

В Черкаській області шанують Кобзаря Тараса Шевченка

Літературно-меморіа-

льний музей Тараса 

Шевченка

Музей розташований на 

території батьківської 

садиби Тараса 

Григоровича Шевченка, 

де він проживав, 

розповідає про 

біографію і творчість 

Кобзаря.



.

Етнографічний музей, с. Моринці, 

Звенигородський район

Саме в цьому селі 9 березня 1814 

року народився Тарас Григорович 

Шевченко. Батьки майбутнього поета 

жили в хаті Тарасового діда, 

закріпаченого козака Якима Бойко. 

Шевченко часто описував село у 

своїх творах.

Чернеча гора, Канів

Новітня історія Чернечої гори в 

Каневі почалася коли тут поховали 

Тараса Шевченка – за його 

заповітом. Відразу ж канівці 

перейменували гору на Тарасову. 

Тарасова Гора – частина 

Шевченківського національного 

заповідника. 



Місто відоме не тільки в області, а й по всій Україні та навіть за її межами.

Чим же так прославилось місто? Саме тут розташований Національний

дендрологічний парк “Софіївка”, яке визнали одним з 7 чудес України. Парк

був побудований як подарунок дружині Софії, звідки й пішла назва. Дивні

пейзажі, екзотичні рослини, античні скульптури, водойми, каскади, фонтани,

кам'яні гроти - все це можна побачити, відвідавши парк.

Умань



У селі Буки є одне воістину райське містечко, яке українці вже давно

прозвали «маленькою Швейцарією». А все завдяки Буцькому каньйону,

високі скелясті береги якого охороняють спокій річки Гірський Тікич. Цей

пейзаж на диво нагадує норвезький фіорд! Зовсім поряд з каньйоном

розташувався галасливий водоспад, а якщо пройти ще трохи далі, можна

побачити руїни старовинного млина. Саме тут розташовані Дніпровські

пороги.

Буцький каньйон



“Холодний Яр” – особливе явище на Черкащині. Тут гармонійно поєднано

унікальні природні ландшафти, рідкісні і особливо цінні види рослин та 

тварин, надзвичайно відомі всій Україні історико-культурні пам’ятки й

неперевершені у своїй різноманітності легенди. На одній невеликій

території ми маємо ціле зібрання елементів, що в повному обсязі

відображають усю нашу національну духовність та унікальність.

Холодний яр



Артоб’єкт “Серце України”, Звенигородський район. Звели його в 

географічному центрі України біля села Мар’янівка Черкаської області. 

Артоб’єкт символічно поєднує всі області України. Вони представлені тут 

у формі пари крил, прикрашених автентичним місцевим орнаментом 

кожного регіону. У центрі майданчика – серце під склом. Поруч із

артоб’єктом також розміщений найбільший Державний прапор на 

Черкащині.

http://www.youtube.com/watch?v=FqDbUYA15I8
http://www.youtube.com/watch?v=FqDbUYA15I8


Рослинний і тваринний світ Черкащини досить різноманітний. Серед деревних

порід у лісах переважають дуб, ясен, сосна, граб, вільха, липа, клен, береза,

тополя. Серед кущів поширена ліщина, калина, шипшина, терен, черемха,

бузок. Степова рослинність представлена багаторічними травами. В

заплавах річок та заболочених місцевостях переважає вологолюбиве

різнотрав'я.

Тваринний світ Черкаської області також досить різноманітний. У лісах

області водяться: лось, олень, сарна, дикий кабан, вивірка, вовк, лисиця

звичайна, заєць сірий, по берегах річок, озер і ставків — бобер європейський,

видра річкова, крижень, кулики.

Рослинний і тваринний світ Черкащини



Люди, які прославили Черкаську область

Тарас  Шевченко с. Моринці, 

(колишньої Київської губернії, тепер 

Звенигородського району, 

Черкаської області) –– український 

письменник, класик української 

літератури, мислитель, художник. 

Національний герой і символ 

України.

Іван Піддубний с. Красенівка

(колишньої Полтавської губернії, 

тепер Звенигородського району 

Черкаської області – український

спортсмен-борець, шестиразовий

чемпіон світу з боротьби.



Андрій Хливнюк 

м. Черкаси - український музикант, 

вокаліст та автор текстів гурту 

“Бумбокс”.

Ірена Карпа

м.Черкаси - українська письменниця, 

співачка, журналістка, телеведуча. 

Перша секретарка з питань культури

посольства України у Франції

Членкиня Українського ПЕН. 



Олег Винник

с. Вербівка, Черкаської області

Український співак, автор пісень та

актор

Сашко Лірник

м. Умань

Український казкар-лірник та 

заслужений діяч культури. 

Випустив книжку «Казки Сашка 

Лірника», яку визнали однією з 

найпопулярніших українських 

книжок.



Отже, Черкаська область є берегинею природного ландшафту, яскравим 

представником якого є Дендрологічний парк «Софіївка», який увійшов в топ 

5 найдивовижніших місць України. Край славиться своїми лісами, де 

вирощують саджанці дерев, які потім мандрують країною та прикрашають 

ландшафти. Черкащина цінує та зберігає історичні пам'ятки для нащадків, 

адже без минулого немає майбутнього. І саме тут надихався великий Кобзар 

Дніпровськими кручами, які описував у своїх творах. Край відомий своїми 

сучасниками, які прославились не тільки на рідній землі, а й за її межами.


