
ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ

ПРО КИЇВСЬКУ ОБЛАСТЬ



Київська область (Київщина) —

область на півночі України. 

На сході межує з Чернігівською і 

Полтавською, на південному сході 

та півдні з Черкаською, на 

південному заході — з Вінницькою, 

на заході — з Житомирською 

областями, на півночі — з 

Гомельською областю Білорусі. 

Полтава



Герб Київської області

Прапор Київської області

Обласний центр — місто Київ. 

До складу області входять такі райони: Білоцерківський, 

Бориспільський, Броварський,  Бучанський, 

Вишгородський, Обухівський, Фастівський. 



Київщина неймовірна! 

Тут є все та навіть більше для чудового відпочинку: 

історичні, архітектурні пам‘ятки, музеї, урочища, 

заповідники, ландшафтні парки, пляжі, бази 

відпочинку, незвичайні еко-ферми та багато іншого, 

що можна досліджувати кожного дня.



Промисловість області є достатньо різноманітною, але 

найбільшими та найвідомішими підприємствами є 

Бориспільський автобусний завод, який виготовляє такі 

відомі автобуси як «Еталон», які можна зустріти в кожному 

місті; Обухівський картонно-паперовий комбінат та 

Яготинський маслозавод, де виготовляють найсмачніші та 

найкорисніші продукти: молоко, сметану, сири, йогурти.

Промисловість



Найбільше промислове підприємство Києва -

це завод «Авіант», з конвеєрів якого виходять 

знамениті літаки «АН», які сьогодні борознять 

небесні простори на всіх континентах планети. 

Найбільшим та найпотужнішим літаком не 

тільки України, а й світу є «Мрія».

А найсолодшим та найсмачнішим 

підприємством  Київщини є кондитерська 

фабрика «Рошен», продукцію якої ми 

бачимо та купуємо в магазинах кожного 

куточка нашої України, а ще в магазинах 

інших країн



Київ - дуже красиве місто, яке прекрасне незалежно 

від пори року. Архітектура, атмосфера, люди, квітучі 

каштани навесні - це місто назавжди залишиться у 

серці кожного, хто хоч раз побував там. У місті 

буквально на кожному кроці можна зустріти цікаві 

місця, і дізнатися багато нового

Найширша Київська вулиця - це, звичайно 

ж, Хрещатик. Щоб перейти її від одного 

будинку до іншого, вам доведеться 

подолати 75 метрів.

Ну а який найбільш популярний 

сувенір, який найчастіше везуть з 

Києва? Звичайно ж, це 

знаменитий Київський торт! 



Однією з найвідоміших пам'яток Києва, що 

входить до 7 чудес України є 

Національний історико-культурний 

заповідник «Києво-Печерська Лавра». 

Щороку це місце відвідують більше одного 

мільйона туристів з усього світу.

7 чудес України

Найвеличнішою спорудою Національного 

заповідника «Софія Київська» є 

Софійський собор – всесвітньо відома 

пам’ятка архітектури і монументального 

живопису ХІ ст., її ще називають серцем і 

символом вічності України.



Якщо ви хочете подивитися та 

місто і щоб не втомилися ваші 

ніжки, то можна скористатися 

фунікулером. Він вважається 

найкоротшим транспортним 

маршрутом столиці за яким 

можна проїхати 222 метра шляху.

Хочете проїхатися по 

найдовшому транспортному 

маршруту столиці? Тоді вам 

необхідно сідати на 12 трамвай. 

Протяжність його шляху 

становить понад 20 кілометрів, 

починаючи зі станції метро 

«Контрактова площа», і 

закінчуючи станцією Пуща-

Водиця

Метро Києва - одне з найстаріших 

в Європі. Найглибша станція в 

ньому - «Арсенальна». Щоб 

потрапити на неї, потрібно буде 

спуститися під землю на глибину 

105 метрів! 



Пам’ятник засновникам 

Києва -скульптурна композиція 

виконана у формі тури, на якій 

встановлені фігури братів Кия, 

Щека, Хорива та їх сестри 

Либідь — легендарних 

засновників Києва.

На центральній площі міста –

Майдані Незалежності –

знаходиться ще одна 

скульптура – пам’ятник-фонтан 

засновникам міста, яка була 

встановлена на річницю 

заснування Києва.

Також на Хрещатику 

розташований Підземний 

універмаг, що має назву 

«Глобус». Частина його 

знаходиться над поверхнею та 

утворює купол, а інша частина 

під землею, де є багато 

магазинів.



Монументальна скульптура 

«Батьківщина-мати».

Всередині скульптури 

знаходяться два ліфти. Її висота 

становить цілих 102 метра вона 

входить в топ-5 найвищих 

скульптур у всьому світі!

Майдан Незалежності –

центральна площа Києва, на 

якій відбувалися 

найважливіші для нашої 

країни історичні події. Тут 

люблять відпочивати й 

прогулюватися кияни та гості 

міста.

Буді́вля Офісу Президента 

Украї́ни 

Соруда, розташована на 

вул. Банковій, 11. 

Зведена у 1936—1939 роках.

У будівлі розміщується Офіс 

Президента України.



Золоті ворота
У центрі Києва, неподалік від Софійського собору, 

розташована відома пам’ятка оборонної та сакральної 

архітектури Київської Русі – Золоті ворота. Як і Софія 

Київська, Золоті ворота належать до найдавніших споруд 

Східної Європи. Споруда була важливим елементом в 

оборонній системі старого міста. Ворота були головним 

входом в місто. Огляд пам’ятки починається зі станції 

метро «Золоті ворота», її вважають найкрасивішою та 

входить в топ-10 найкрасивіших станцій світу.



Київський зоопарк
Київський зоопарк — один з найбільших і найстаріших в 

Європі, заснований представниками Київського товариства 

любителів природи. Тут живе єдина в Україні горила Тоні, якій 

45 років, леви, тигри, слони, жирафи, олені, зубри, бізони, у 

скляних вольєрах живуть ведмеді, є окремі загорожі з 

копитними. Крім вольєрів з тваринами, на території зоопарку 

облаштовано парк розваг з колесом огляду.



Біла Церква
Дендрологічний парк «Олександрія» є одним з 

найбільших в Україні. А ще яскравий приклад 

пейзажної паркової композиції, яку формують 

різні рослини, казкові будівлі, споруди та  

прекрасні скульптури.

https://www.youtube.com/watch?v=RFE1D6YfTLs

https://www.youtube.com/watch?v=RFE1D6YfTLs


Бориспіль
Саме тут знаходиться найбільший міжнародний 

аеропорт в Україні та Києві. Для зручності пасажирів 

установлені ліфти, ескалатори, траволатори.

В цьому місті розташована ферма «Кийлівська 

Асканія». На території заповідника можна побачити 

різних тварин, які живуть в умовах максимально 

наближених до природних.



Чорнобиль, Прип’ять

https://www.youtube.com/watch?v=i2gSH_-Euhc

Привиди – так називають міста й села, життя в яких 

знищила діяльність людей, техногенні й природні 

катастрофи, виїзд їхніх жителів у пошуках кращого 

життя. Такими містами в Київській області є 

Чорнобиль та Прип’ять. Одного дня сталася 

катастрофа – мирний атом, яким мав допомагати 

людям, спричинив вибух, в результаті якого мешканці 

цих міст вимушені були терміново покидати домівки та 

їхати в інші міста, країни.  Хоча життя тут зупинилось, 

проте туристи ніколи не оминають цих міст і навіть 

пишаються тим, що колись змогли побувати тут.

https://www.youtube.com/watch?v=i2gSH_-Euhc


Славутич
Це наймолодше місто України. Воно було створене 

для проживання працівників Чорнобильської АЕС, та 

їхніх сімей, після Чорнобильської катастрофи. 

Не дивно, що саме тут знаходиться краєзнавчий музей 

Славутича та Чорнобильської АЕС.



Тетіїв
Це місто славиться місцем для сімейного відпочинку, яке 

буде цікаве і дорослим і дітям. «Бабині кози» — сімейна 

екоферма європейського рівня, створена молодою 

родиною. Приїхавши сюди, ви з перших вуст дізнаєтесь 

історію створення господарства, познайомитесь із 

кізочками і погодуєте їх, зможете надоїти і спробувати 

свіже молоко, продегустуєте витримані сири і дізнаєтеся 

всі секрети сироваріння.



Буча
Для тих, хто постійно живе і місті і мріє відвідати 

справжнє українське подвір’я існує етнографічний 

комплекс «Українське село». На території комплексу ви 

можете познайомитися з різними птахами як свійськими 

так і дикими, а в іншій частині – з тваринами: козами і 

рогатим цапом, в’єтнамськими свинками та вівцями, 

косулями та оленятками, віслюками та поні, дикими 

кабанчиками, корівками Зебу, муфлонами, ламами, 

єнотами.



Ірпінь
Ірпінь, як ялинка - і взимку, і влітку однаково красивий. Тут у 

будь-яку пору року можна знайти гарні локації для довгих, 

вдумливих, неквапливих прогулянок з фотоапаратом і кавою, 

щоб надихнутися та відпочити. В самому серці міста 

знаходиться пам’ятник молодому Тарасу Шевченко; маєток з 

прилеглою територією «Межигір’я»; унікальний та дуже гарний 

парк дерев’яних скульптур «Покровський».



Переяслав
Переяслав - маленьке, але дуже красиве і цікаве місто України. Його 

недаремно називають містом музеїв - тут їх близько 30. Найбільш 

відомими є музей кобзарства та музей Космосу.

В приміщенні музею Кобзарства експонуються портрети відомих кобзарів 

України та Переяславщини, їх музичні інструменти, книги, речі побуту.

А цікаво було б вам подивитися на космічні предмети? А на ракети? Це та 

інше ви можете побачити в музеї Космосу та уявити себе маленьким 

космонавтом, а ще побачити чим харчувалися справжні космонавти. 



Україна завжди з приходом весни розквітає. 

Київщина не є винятком. На території 

області знайшли свій прихисток понад 129 

видів рідкісних рослин. Здебільшого вони 

ростуть на території заповідників та 

дендрологічних парків. 

Зоологи, які вивчають тваринний світ Києва, 

вважають, що тут мешкають кілька тисяч 

видів тварин. Точну цифру назвати важко, 

тому що тварини активно пересуваються: 

одні тварини живуть в місті постійно, інші 

заходять на деякий час і йдуть геть. До того 

ж, дослідження тривають постійно і щороку 

вчені відкривають в природі щось нове.



Люди, які прославили Київську область

Українська поетеса, авторка 

збірки віршів для дітей 

«Бузиновий цар», роману 

«Маруся Чурай».

Павло Чубинський

Вчитель-етнограф, 

журналіст, автор слів гімну 

України

Борис Патон 

український науковець у 

галузі зварювальних 

процесів, металургії і технології

металів



Віталій Кличко

Боксер, політик, громадський 

діяч, мер міста Києва. Єдиний 

боксер, якому вручили пояс 

«Вічного» чемпіона світу у 

важкій вазі. А ще потрапив до 

книги рекордів Гінеса як 

перший чемпіон, який виграв 

26 двобоїв з найменшими 

витратами часу.

Володимир Кличко

Професійний спортсмен, 

олімпійський чемпіон з боксу 

у надважкій ваговій категорії. 

За свою кар'єру переміг 23 

бійців за титул чемпіона світу 

у важкій вазі, що є 

найкращим показником в 

історії боксу.

Катерина Осадча

Українська телеведуча, 

тележурналіст, ведуча 

програми «Світське життя», 

«Голос країни», «Голос. 

Діти». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%83_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83_%D0%B7_%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%83_%D1%83_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D1%96


Отже, Київщина – це край, де поєднується краса 

природи та збережені пам’ятки історії, які пам’ятають 

ще перших правителів міста. Оскільки Київ є 

столицею України,то воно є дуже сучасним та 

європейським. Останнім часом багато відомих зірок 

приїжджають до міста аби займатися творчістю та 

розвиватися. На території області є багато 

заповідників, де можна зустріти рідкісні рослини, 

тварин; можна поринути з головою в історію краю, 

відволіктися від метушні  міста в тихих будиночках в 

етнографічних центрах, на сімейних фермах; 

помилуватися краєвидами рідної країни.


