
ПРО ЛУГАНСЬКУ 

ОБЛАСТЬ

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ



Луганська область 

(Луганщина), розташована на 

сході країни, переважно в 

басейні середньої течії

Сіверського Дінця. На 

південному заході межує з

Донецькою областю, а на 

північному заході — з

Харківською областю. 



Обласний центр — місто Луганськ

Найбільші міста – Сєвєродонецьк, Алчевськ,

Лисичанськ.

Герб області

Прапор області



Промисловість займає провідне місце в економіці області. Луганщина 

посідає генеральне місце з багатьох видів індустріальної діяльності в 

Україні: видобуток кам'яного вугілля, первинна обробка нафти, випуск 

нафтопродуктів, азотних добрив, кальцинованої соди, синтетичних смол, 

пластмас, скла. Професія людей, завдяки яким ми маємо ці важливі для 

комфорту життя ресурси - це шахтарі.

Промисловість



Професія шахтар вважається однією  з найнебезпечніших та шкідливих. 

Робітникам доводиться спускатися на велику глибину, де і відбувається 

видобуток кам’яного вугілля, яке згодом подається вгору за допомогою 

спеціальних транспортних засобів.

Гірники працюють в умовах підвищеної температури повітря, тісного простору. 

Більшу частину робіт виконують вручну, тому професія шахтар є більш 

складною, ніж інші професії на поверхні.



В Луганській області розвинені всі види наземного та повітряного 

транспорту: автомобільний, залізничний, повітряний, трубопровідний 

транспорт. Транспортна інфраструктура забезпечує потреби вугільної, 

металургійної, нафтопереробної, хімічної та інших галузей промисловості. 

Міський електротранспорт (тролейбус) функціонує в 6 містах області:   

Сєвєродонецьку, Алчевську, Лисичанську, Антрациті, Краснодоні, Луганську.

Транспорт області 



Харчова промисловість
Харчова промисловість працює у багатьох напрямках: хлібопекарському, 

борошномельно-круп’яному, олійно-жировому, м’ясному, молочному, пиво-

безалкогольному, комбікормовому та кондитерському.



Солодкою “родзинкою” Луганської області є підприємства “Старкон” з 

виготовлення козинаків, “Лисичанський желатиновий завод” з  

виробництва желатину. Варто також відзначити “Кондитерський цех 

“Кураж” – солодка слава Луганщини. Більшість ласунів Луганщини та 

сусідніх областей не з чуток знайомі з надзвичайно гарними, а головне –

якісними та смачними тортами лисичанського кондитерського цеху “Кураж”. 

Кожен кондитерський виріб з його логотипом – це результат натхнення та 

майстерності цілої команди.



Агропромисловий комплекс
У структурі аграрного виробництва Луганської області переважає 

рослинництво. Здебільшого вирощують – соняшник, кормові коренеплоди, 

баштанні кормові, пшеницю, жито, ячмінь, овес, горох, просо, гречку, 

кукурудзу, сорго, овоче-баштанні культури, картоплю. В області здійснюють 

виробничу діяльність молокопереробні підприємства. Основними 

виробниками м’ясопродуктів є також малі підприємства. 

Сільськогосподарські підприємства області утримують овець, чисельність 

голів птиці всіх видів.



Цікаві факти про  Луганськ 
Важливе місце в культурному житті міста займають музеї Луганська, що 

зберегли унікальні експозиції, які розповідають про історію розвитку міста, 

особливості культурних і природних пам'яток краю. Луганський краєзнавчий 

музей найстаріший музей міста і найбільший музейний заклад Луганської 

області.



Безсумнівно цікавий Авіаційно-технічний музей просто неба в 

Луганську з колекцією літаків і гелікоптерів. Широко відомий Луганський 

академічний обласний драматичний театр імені П. Луспекаєва, а також 

Луганський академічний український музично-драматичний театр.



Область  охоплюють визначні пам’ятки, соціально-культурні об’єкти показу. 

Тут знаходиться Кафедральній собор святих Петра и Павла, який 

вважається однією з найстаріших споруд у Луганську. Пам'ятник Князю 

Ігорю, який став не лише символом військової звитяги, а й візитною карткою 

сучасної Луганщини. Привільнянський плацдарм у середині якого є 

колонада, вгору якої тягнеться стела, що відрізняється білим мармуром і 

символізує "Меч Перемоги" з лавровим вінком, що позначає перемогу. 

Даний пам'ятник присвячений солдатам, які мужньо боролися та загинули в 

бою за Луганщину.



Для юних глядачів відкриває двері Луга́нський академі́чний обласни́й теа́тр 

ляльо́к, який  викликає величезний інтерес глядацької аудиторії та бере 

участь у різних регіональних і міжнародних театральних фестивалях.У 

репертуарі театру ляльок понад 30 вистав для глядачів різного віку, його 

основу складають найкращі зразки класичної та сучасної драматургії. Щороку 

театр випускає 4-5 прем'єрних вистав.



Тільки на теренах Луганської області представлено парк-музей просто неба, 

в якому  налічують понад сто кам'яних скульптур. Їх по праву величають 

“Дивом Луганщини”. Парк - музей зі скульптурами було засновано на 

території університету імені Тараса Григоровича Шевченка. У музеї зараз 

знаходяться експонати: кам'яні баби, постаті воїнів, хрести, стели, 

дороговкази. Є статуї богів та  героїв давніх часів. Більшість скульптур 

символізують жінку-матір та стрімку перемогу. Кам'яні статуї є свідоцтвом 

побуту кочівників.



В Луганській області є багато цікавих місць для туристів. Одна з унікальних 

пам'яток  Преображенські крейдяні печери, які виглядають так само, як і сотні 

років тому. Увійти до печер можна через вузький тунель. Дорога крейдяними 

коридорами йде під різним кутом і виводить або в приміщення або в безвихідь. 

Цікавий геологічний пам'ятник природи “Баранячі лоби” на Луганщині. Це 

крейдяні скелі, які схожі на чотирьох величезних баранів, що стали один до 

одного та скам'яніли. У переліку туристичних місць маршрут “Шлях, 

позначений сіллю”. В цих краях можна побувати в соляній шахті, на 

лікувальних солоних озерах, які в свою чергу пов'язані своєю історією з сіллю.



Є в Луганській області і одна з найкрасивіших водойм в Україні - озеро на 

Волнухінському кар'єрі, яке утворилося випадково. За розповідями 

місцевих жителів, одного разу робітники, які приїхали на зміну, побачили 

затоплене вироблення дикого каменю. Глибина озера сягає не менше 20 

метрів, хоча, у деяких місцях вона становить і 40 метрів.



Вражає уяву Стрільцівський степ своїми неораними землями, відомими 

байбаками, вухатими їжачками, тюльпанами Шренка і дикими півоніями -

воронцями. З рослин найбільш популярними у Стрільцівському степу є 

ковила і типчак. Також тут виростають шавлія, горицвіт, конюшина. На 

схилах крейдяної та глиняної балок ростуть вишня, терен, шипшина, а 

також інші чагарники та дерева. 



Деркульский кінний завод славиться  вихованцями - чемпіонами кінного 

спорту чистокровних порід. Це найстаріше агропідприємство України. На 

території кінного заводу знаходиться комплекс пам’ятників архітектури і 

містобудівництва національного значення. Коні, архітектура і 

неперевершена природа приваблюють в ці неповторні місця!



Рослинний і тваринний світ Луганщини 

Територія області представляє собою хвилясту рівнину і знаходиться в 

степовій зоні. Головна річка – Сіверський Донець. Річки, озера, водосховища і 

ставки використовуються для промислового, комунального водопостачання, 

зрошення і риборозведення. Символом Луганщин є Бабак. Також на  території 

області зустрічаються: вовк, лисиця, єнотоподібний собака, ласка. Серед 

гризунів поширені: заєць, хом’як, тушканчик, кріт. Рослинний світ дивує 

різноманітністю рослин, більшість з яких занесені в Червону книгу. Одним з них 

є “Громовик донський” .  Із пернатих хижаків водяться кобчики, яструби, орли-

могильники.



Урочище “Дубовий гай” 

називають “легенями Донбасу”. 

Гарне місце для спокійних 

прогулянок серед вікових дубів. 

Дуби тут досягають у висоту 25 

метрів, а в обхваті – більше 

метра. Саме тут можна 

побачити рідкісну для України 

лісову куницю та насолодитися 

співом тутешніх птахів.

З найвищого терикону 

Лисичанська можна спостерігати 

красу місцевих околиць, відчути 

себе наодинці з природою, і 

поринути у світ пригод та 

вражень. Адже не щодня 

вдасться пройтись по 

наслідками вугледобувної 

промисловості, де вже 

проростає рослинність, схожа 

на природну місцевість.



Антон Птушкін  — український 

телеведучий, популярний 

youtube-блогер, мандрівник та 

ді-джей. Широкому загалу став 

відомий, як ведучий 

розважальної телепрограми 

“Орел і решка”. Заслужений 

журналіст України.

Порфи́рій Івано́в - творець 

оздоровчої системи з низкою 

оригінальних ідей. Є автором 

“Оздоровчої системи Іванова”, 

яка передбачає 

цілеспрямовану відмову від 

житла, одягу і всього 

рукотворного, “жити в природі”.

Люди, які прославили Луганську область



Володимир Горянський 

— український актор, 

телеведучий, артист 

Київського академічного 

театру драми і комедії на 

лівому березі Дніпра. 

Народний артист України, 

член Національної спілки 

театральних діячів України.

Сергій Бубка — видатний 

радянський і український 

легкоатлет (стрибки із 

жердиною). Чемпіон Європи 

та світу, 35-разовий світовий 

рекордсмен, олімпійський 

чемпіон. Заслужений 

майстер спорту, доктор наук 

з фізичного виховання і 

спорту, Герой України.



Євген Кошовий - український 

шоумен, телеведучий та 

комічний актор. У минулому 

учасник команди КВН “Ва-

банк” з Луганська. Ведучий 

шоу “Розсміши коміка”, 

“Вечірній квартал”, “Ліга 

Сміху”.

Марина Кошкіна (м. 

Кремінна, Кремінський 

район, Луганська область, 

Україна) — українська 

акторка театру та кіно, 

заслужена артистка 

України.



Отже, познайомившись з Луганською областю ми дізнались багато цікавого. 

Луганщина є лідером по видобуванню кам’яного вугілля. Також область 

багата на промисловість та архітектурні пам’ятки. Професія шахтар- є 

своєрідним  лозунгом міста. Крім того в області налічується багато парків та 

зон відпочинку, де місцеві жителі можуть чудово провести час та активно 

відпочити.  Місто Луганськ є культурним осередком в культурному житті 

якого займають не тільки музеї, але й багато цікавих місць для туристів. 

Найкрасивіші водойма в Україні також в Луганській області. Коні і 

неперевершена природа приваблюють в ці неповторні місця! 


