
ПРО ХАРКІВСЬКУ ОБЛАСТЬ

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ



Ха́рківська о́бласть

(Харківщина)  — область у 

Слобідській Україні.

Область розташована на 

сході України. 

Вона межує з Луганською, 

Донецькою, 

Дніпропетровською, 

Полтавською, Сумською

областями України та з

Бєлгородською областю

Росії.



Обласний центр — місто Харків. 

Найбільші міста – Лозова, Ізюм, 

Чугуєв, Балаклея, Богуслав, Зміїв

Герб області

Прапор області



Харків, Харківська область —це величезний науковий, промисловий

комплекс. 

До промислових гігантів Харківщини входять такі підприємства:

ПАТ «Турбоатом» - українське підприємство, одне з найбільших у світі.

Підприємство спеціалізується на випуску парових турбін для теплових та 

атомних електростанцій, гідравлічних турбін для гідроелектростанцій, 

газових турбін, парових установок та іншого енергетичного обладнання.

ДНВП «Об'єднання Комунар» - підприємство спеціалізується на випуску

систем управління-носіїв для літаків, вагонів метро та космічних об’єктів.

ПАТ «Турбоатом» ДНВП «Об'єднання Комунар »



Харківське державне авіаційне 

виробниче підприємство –

одне з найбільших підприємств авіаційної 

промисловості України, що  

спеціалізується на серійному виробництві 

та технічного обслуговування літаків.

Нині на заводі випускаються та 

обслуговуються різні модифікації літаків 

Ан-74 та Ан-140.

Харківський машинобудівний 

завод «ФЕД» -

промислове підприємство в Харкові 

з виготовлення авіаційної техніки, 

бронітехніки, та виробів 

залізничного призначення.



Харківський тракторний завод 

найбільше в Україні 

підприємство з виробництва  

гусеничних та колісних 

сільськогосподарських тракторів.

Державне підприємство 

«Харківський бронетанковий 

завод» (ХБТЗ) — підприємство, яке 

спеціалізується на здійсненні 

капітальних ремонтів і модернізації 

танків Т-64, Т-80, Т-72 і танкових 

двигунів 5ТДФ і ГТД-1250. Завод 

також здійснює ремонт танкових 

прицілів, лазерних далекомірів і 

комплексу керованого озброєння. 



Обласним центром Харківської області є місто Харків. 

Кожен знає, що це – перша столиця України, а ще найбільше студентське

місто України. 

Харків це «Місто - Герой». У російсько-українській війні місто та  його

мешканці довели, що українці нескорена та сильна духом нація. 

За площею Харківщина прирівнюється до  таких європейських країн, як 

Бельгія і Албанія. Існує кілька версій про виникнення назви «Харків». Деякі

пов'язують назву з ім'ям ватажка перших українських переселенців в 

середині XVII ст. Харка (Харитона). Більшість же фахівців вважають, що

свою назву місто отримало від річки Харків. Назва ця вперше згадується в 

«Книзі Великому Кресленню», укладеній у 1627 р



Харківська область — світовий рекордсмен з кількості народжених тут 

підкорювачів космічного простору. До загону космонавтів було

зараховано понад 30 мешканців Харківщини, із них 21 пілот побував

на орбіті планет. Земля. 

А ще Харків недаремно тривалий 

час вважався столицею науки. В 

нашому регіоні в різний час 

проживали три нобелівські 

лауреати: біолог Ілля Мечников, 

фізик Лев Ландау та економіст 

Саймон Кузнец.



Харків - студентська столиця

Місто по праву вважається студентською столицею 

України. Першими навчальними закладами в місті

були Імператорський університет (нині Харківський

національний університет імені В. Н. Каразіна), 

відкритий в 1805 році, і заснований в 1885 році. 

Зараз у Харкові готують фахівців 69 вищих

навчальних закладів різних форм власності та 

рівнів акредитації, серед яких 17 університетів і 9 

академій.

Спеціалізації вузів найрізноманітніша: від технічних

- до аграрних, від військових - до творчих, від

медичних - до економічних. У вишах Харкова

навчається понад 160 тисяч студентів, у тому числі

близько 12 тисяч - іноземних.



Гордість міста - найвідоміший та 

найстаріший зоопарк України —

Харківський зоопарк, який розташовано в 

саду ім. Т. Шевченка.

Він був заснований у 1896 році.

Нині його площа — 22 га. На сьогодні в 

Харківському зоопарку мешкають понад 200 

видів рідкісних і навіть занесених до Червоної

книги тварин, зокрема амурський тигр, кінь

Пржевальського, ягуар, азійський слон. Всього

на території парку проживає понад 7000 

тварин. Зоопарк було засновано у 1896 році як 

виставку домашніх тварин і птахів.



Родзинкою Харкова є «Фельдман Екопарк» – це багатосторонній 

благодійний проєкт, який об’єднує в собі турботу і допомогу тваринам, 

терапію для дітей з особливими потребами, реабілітаційну, науково-

дослідницьку та освітню бази, а також дозвілля для тих, хто любить 

природу.



Найбільша за розмірами площа України –

площа Свободи, яка знаходиться у 

Харкові.

Центральний парк культури та відпочинку 

імені Максима Горького,  вважається одним 

з найкрасивіших в Європі.



Перша дитяча залізниця в Харкові.

В 1940 році була побудована перша дитяча 

залізниця, яка отримала назву «Мала 

Південна». Це унікальна вузькоколійна 

дорога, на якій діти працюють 

провідниками, машиністами і перевозять 

пасажирів — теж дітей. Юні працівники 

проходять спеціальне навчання в корпусі 

при “Малій Південній”. Маршрути сьогодні 

працюють з 1 травня по початок жовтня.

А ще Харківська обласна рада є 

засновником дитячого телевізійного 

фестивалю «Дитятко» .

Мета фестивалю – виявлення та 

підтримка дитячих студій та гуртків, що 

займаються екранною творчістю (юних 

кіноакторів, телеведучих, операторів, 

мультепликаторів та режисерів).



Найбільші міста області це: 

півторамільйонний Харків, Ізюм, 

Лозова. Серед інших найбільш 

значні – Чугуїв, Богодухів, Балаклія, 

Зміїв. 

Населення області – близько 3 млн. 

170 тисяч чоловік.



Ізю́м — центр Ізюмського району Харківської

області. Розташований на Слобожанщині, коло 

підніжжя найвищої в Харківській області гори 

Кременець на березі Сіверського Донця. На 

вершині гори Кременець розташовані так звані

«кам'яні баби» - кам'яні монументи, що

сприймалися давніми людьми як ідоли-обереги. 

Існує легенда про те, що колись тут проживало 

плем'я людей, які поклонялись сонцю. Але ці люди 

розгнівали сонце і воно перетворило людей у 

кам'яні статуї.

Перша згадка про Ізюм Харківської області 

датована 1571 р. В південній частині міста 

знаходиться гора Кременець. За часів Київської 

Русі тут проходив кордон, де і зупинявся князь 

Ігор. Цю подію висвітлено у поемі «Слові о полку 

Ігоря».



Чугуєв -місто на Харківщині, розташоване над річкою Сіверський Донець.

У Чугуєві народився великий художник Ілля Репін. У 1969 році відкрито 

художньо-меморіальний музей  майстра живопису І. Рєпіна. 



Зміїв – місто розташовано на річці Сіверський

Донець. Існує легенда, що у густих лісах та

непрохідних болотах, що оточували місто,

мешкав крилатий багатоголовий Змій, відомий за

переказами, як Змій Горинич, на його честь і

назвали містечко Зміїв.

Найкрупніше підприємство міста це Зміївська ТЕС 

— найбільша електростанція у Харківській 

області, одна з найбільших теплових 

електростанцій України.



Пархомівський історико-

художній музей ім. А. Луньова –

унікальна картинна галерея, 

названа «сільським Ермітажем».

Палац Кеніга у Шарівці – один з 

прекрасних палацово-паркових 

комплексів Слобожанщини, пам’ятник 

культури національного значення.

Краснокутський 

дендропарк – один з 

найстаріших в Україні і 

знаходиться він в селі 

Основинці Харківської 

області

ДИВОВИЖНА ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ: 

ПАМ’ЯТКИ, ПРИРОДНІ ТА ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ



Дворічанський нацпарк з 

фантастичними крейдяними 

скелями. Білосніжні кряжі -

неймовірне творіння природи, 

милуватися якими не набридає. 

«Співочі тераси»

називають незвичайний по плануванню 

фруктовий сад у вигляді величезного 

амфітеатру, який в XIX ст. заклав на 

березі р. Мерла відомий цукрозаводчик 

І. Харитоненко.

Кицівська пустеля – єдина в Харківській 

області напівпустеля, іноді її називають Харківською 

пустелею.



Рослинний та тваринний світ Харківської області

Харківська область розташована в зоні мішаних і широколистяних лісів. Тому 

тут виділяють окремі зони, які поділяються на: лучні степи; липово-дубові

ліси; різнотравно-типчаково-ковилові степи; Байрачні ліси; Заплавні луки.

У лісах області є дуб черешчатий, 

насадження якого займають більше 

половини всієї площі лісів. Також присутня  

сосна звичайна, ростуть ясен та клен 

гостролистий, польовий і татарський, липа, 

в'яз, осика тощо, різні чагарники.



Тваринний світ

Тваринний світ області дуже багатий та різноманітний. У лісах Харківщини

живуть кабани, козулі, лосі та хижаки: горностай, борсук, лисиця,

зустрічаються і єнотоподібні собаки та вовки.

У соснових лісах водяться чубата 

синиця, зяблики, дрозди, горлиці, сірі 

мухоловки, водяні курочки. На луках 

гніздяться жовті трясогузки, польові 

жайворонки, деркачі.



Леонід Биков -

український радянський актор, 

кінорежисер та сценарист; заслужений 

артист УРСР, лауреат Державної 

премії Української РСР ім. Т. Г. 

Шевченка, народний артист 

Української РСР

Ілля Репін -

художник, педагог, профессор, член 

Імператорської Академії мистецтв.

Одна з картин, що зробила його 

всесвітньо відомим це «Запорожці 

пишуть листа турецькому султану» 

Люди, які прославили Харківську область



Сергій Бабкін - музикант, актор, 

автор та виконавець власних пісень, 

екс-учасник гурту «5'nizza»,

Один з тренерів телевізійного шоу 

«Голос країни»

Володимир Дантес -

український співак, 

телеведучий, радіоведучий



.

«Танок на майдані Конго» -

Сучасний музичний хіп-хоп гурт. 

Засновники гурту, мешканці Харкова: 

Олександр Сидоренко (Фоззі) та Олег 

Михайлюта (Фагот)

Клочкова Яна  

українська пловчиня, 4-х 

кратна олімпійська чемпіонка.



Отже Харківська область має не тільки

багатогалузевий промисловий

комплекс у якому провідну роль 

відіграють машинобудування, паливно-

енергетична, а ще й володіє вигідним

географічним розташуванням, має

численні історико-культурні пам’ятки,і

як наслідок, всі умови для розвитку

туризму.

Ну і звісно може пишатися освіченими, 

талановитими, працьовитими

мешканцями, які прославляють свою 

Батьківщину на весь світ.


