
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ

ПРО ЧЕРНІГІВСЬКУ ОБЛАСТЬ



Чернігівська область — область у північно-

східній частині України. 

Межує на заході з Київською, на півночі — з 

Гомельською областю Республіки Білорусь і 

з Брянською областю Російської Федерації, 

на сході — з Сумською, на півдні — з 

Полтавською областями України.

Чернігівщина за площею посідає третє місце 

серед інших областей України.



Обласним центром є місто Чернігів

Найбільші міста Чернігівської області:

Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки, 

Чернігів



Чернігівщина - край з потужним економічним, інтелектуальним і природним потенціалом. Помітну роль 

відіграють електроенергетика, хімічна та нафтохімічна промисловість. Також Чернігівський край 

славиться харчовою галуззю, а саме виробництвом сухого та згущеного молока. 

Промисловість Чернігівської області



Чернігівська ТЕЦ — теплоелектроцентраль, 

що забезпечує електроенергією Чернігів і

сільськогосподарські райони Чернігівської

області.

Чернігівська швейна фабрика «Елегант».

Підприємство спеціалізується на випуску

чоловічого, жіночого та дитячого одягу. 



Ічнянський завод сухого молока 

та масла — підприємство 

спеціалізується на виробництві 

молока, вершкового масла та сиру.

«Ічнянський молочно-консервний комбінат» 

— велике  та надзвичайно відоме підприємство 

харчової промисловості України. Забезпечує 

оптові поставки згущеного молока у близько 30 

країн світу.



Рекреаційно-туристичний потенціал

Чернігівщина має значний туристичний, історико-культурний та природно-рекреаційний потенціал. 

Велика кількість історико-культурних об'єктів у поєднанні з розмаїттям природно-рекреаційних ресурсів

створюють умови для розвитку різних видів туризму.



Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»

заклад, створений на базі комплексу пам'яток історії, культури та природи, пов'язаних з історією

українського козацтва доби Гетьманщини.

Велика панорама Цитаделі Батуринської фортеці.

Велика панорама палацово-паркового комплексу гетьмана К. Разумовського.



Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»

Заповідник є одним із головних туристичних об'єктів Чернігівщини та України. До його складу входять

29 унікальних пам'яток архітектури та історії, шість з яких домонгольського періоду і вважаються

одними з найдавніших у Східній Європі. Готуються матеріали для внесення цих пам'яток до Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Національний історико-культурний 

заповідник «Качанівка» - садиба в 

селищі Качанівка Прилуцького району 

Чернігівської області. На території 

заповідника розташований палац який 

становить великий інтерес як пам'ятник 

садибно-палацового типу XIX століття у 

комплексі з ансамблем. Велику цінність 

мають інтер'єри, що збереглися.



Обласним центром є місто Чернігів

Чернігів — місто-герой України. Упродовж своєї історії часів середньовіччя й відродження місто

було одним із головних осередків політико-економічного й соціально-культурного життя

сучасної території українців.



Однією з окрас міста є, дільнична залізнична станція 1-го класу Київської дирекції Південно-

Західної залізниці. Розташована в однойменному місті. Вузлова станція з трьома напрямками — на 

Гомель, Ніжин та Славутич.



Антонієві печери

Для одних це – християнська святиня, для 

інших – примітний зразок підземної

архітектури, для третіх – притулок

привидів… Сьогодні Антонієві печери є

комплексом підземних споруд. Дослідження

останніх років виявили досі невідомі частини

печер і старовинні написи на них.



Ніжин

У Ніжині величезне число пам’яток історії та архітектури,  пам’ятників і пам’ятних знаків, що

робить місто фактично музеєм просто неба.



В Ніжині було встановлено перший в світі пам’ятник Миколі Гоголю.

Хоча прожив він на Чернігівщині 7 років, утім у своїй творчості М. Гоголь приділив йому значний пласт. 

Саме в Ніжині, він почув легенду про ожившу панянку, що згодом лягла в основу «Вія».

Автором був скульптор Пармен Забіла – представник відомого роду, який грав велику роль в культурно-

мистецькому житті Лівобережжя. Монумент цікавий й прихованим портретом самого скульптора. Якщо

підійти з лівого боку до цього пам'ятника, то контури плечей Гоголя окреслять профіль Пармена Забіли. 

Силует скульптора, «схований» на пам’ятнику.



Таємниче Ніжин-озеро.

Оповите легендами Ніжин–озеро, 

попри те, що ним давно не 

займалися господарські руки, дарує

ніжинцям мальовничі пейзажі. 

Природня водойма в районі вулиці

Шекерогринівської вабить 

помилуватися її красою. 

За легендою, у давні часи на берегах 

озера стояла фортеця. 

Розповідають, що під час монголо-

татарської навали води озера 

сховали місто і всіх його мешканців. 

Відтоді, лише раз на рік, у ніч на 

Великдень, на одну мить Нежатин

піднімається на поверхню води...



Солоний бренд Ніжина

Пам'ятник ніжинському огірку —

пам'ятник, який уславлює ніжинські

огірки та майстрів їх соління в місті

Ніжині Чернігівської області.

Пам'ятник ніжинському огірку

розташований у скверику неподалік

корпусів Ніжинського консервного 

комбінату, що є, власне, головним

виробником відомого в Україні та за її

межами продукту.



Новгород- Сіверський – місто легендарного князя Ігоря Святославовича, якому присвячений 

найвідоміший твір давньоруської літератури. Саме звідси Ігор зі своїм  військом у квітні 1185 року 

виступив у похід, який так безславно для нього закінчився. 



На жаль, уцілілих пам’яток періоду Київської Русі у Новгороді не збереглося, але не менш цінною та 

цікавою пам’яткою міста є Спасо-Преображенський монастир, який був заснований ще у княжі часи –

у ХІ ст. Саме тут отримували благословення князі Сіверської землі, саме тут знаходиться стародавній 

Спаський собор, з якого і вийшов у похід Князь Ігор.



Прилуки – «маленький Париж» в Україні

Затишне, надзвичайно охайне містечко над берегами 

Удаю – це Прилуки. Тут пахне ароматною кавою, вулиці

прикрашають старовинні ліхтарі та оригінальна

архітектура, окрасою є й розкішні фонтани. У Прилуках 

чарівним передзвоном чути старовинні собори. Це місто

привітних людей, смачної їжі та цікавих туристичних

маршрутів!



Прилуки ще називають містом чорнобривців. І справді, приїхавши сюди, ви побачите багато цих 

квітів, що оточують вулиці, площі, алеї. Тут цікаво, саме тому Прилуки внесено до одного з найкращих 

туристичних куточків України. 



Григорій Верьовка

український композитор і 

хоровий диригент, педагог. 

Організував Український 

державний народний хор.

Люди , що прославили Чернігівську область

Олександра Довженко

найвідоміший кінорежисер України, 

поет, мислитель. Його фільм 

«Земля» був визнаним «кращим 

фільмом усіх часів і народів». 



Павло Тичина

Український поет, перекладач, 

публіцист, громадський діяч.

Леонід Кучма

Другий президент України (1994 

- 2005 роки), Прем’єр-міністр 

України (1992 -1993) роки. 



Чернігівщина – місто легенд та архітектури часів Київської Русі. 

Найбільшу цінність мають унікальні релігійні споруди – старовинні церкви та храми Чернігівщини. Саме

тут кожен може торкнутися пам'яток часів Київської Русі та на власні очі побачити шедеври

архітектурного мистецтва, побудовані ще у ХІ – XVIII століттях.


