
ПРО ВОЛИНСЬКУ ОБЛАСТЬ

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ



Волинщина — область на північному

заході України.

Межує на заході з Люблінським

воєводством Республіки Польща, на

півночі — з Брестською

областю Республіки Білорусь, на

сході — з Рівненською, на півдні —

з Львівською областями України

Волинська область



Обласним центром Волинської області є місто Луцьк.

До складу Волинської області входить 

4 райони: Луцький, Володимир-Волинський, Камінь-

Каширський і Ковельський райони.

Прапор Волинської області

Герб Волинської області

Луцьк



Волинська область - це край, де поєднуються

природа, унікальна архітектура з рідкісним

тваринним і рослинним світом. В області

налічується 209 природно-заповідних територій і

об'єктів. Природа краю, різноманітність його флори

і фауни створюють умови для відпочинку і

оздоровлення, розвитку індустрії туризму.



В піснях Волинський край поетично називають

блакитнооким. Дійсно, тут є 220 великих і малих

озер. Найбільші серед них – Світязь, Пулемецьке, 

Турське. Налічується майже 130 річок.

Озера 



Найдавніший з регіонів України: 

перша згадка у літописах

датується ще XI століттям. 

Свого часу до складу цього

краю входили території кількох

сучасних українських областей, 

а також нинішніх Білорусі та 

Польщі.

Волинь



Через те, що майже половина області

вкрита лісами, тут переважає лісова та 

деревообробна промисловість. Значні

масиви відведені під дубові, грабові, 

березові, осикові та вільхові породи.



Продукція волинських харчовиків під торговими марками 

«Курка Чеботурка» (ПАТ «Володимир–Волинська

птахофабрика»), «Макарелла» (ПАТ «Заграва Луцьк»), 

«Торчин» (ПрАТ «Волиньхолдінг»), «Солодко» (ПАТ 

«Гнідавський цукровий завод»), «Золота цукерочка» 

(ТзОВ «Торговий дім «Луцьккондитер») добре відома не 

лише в області, а й за її межами.

Харчова промисловість



Луцьк
Обласним центром Волинської області є місто Луцьк. 

Луцьк – це фантастичне місто, в якому хочеться побувати и безмежно повернутися знову. 

Тут тісно переплелись минуле і сучасне: ще чути відголоски лицарських

турнірів, співання повстанських пісень; місцевих жителів називають лучанами, вулицями

міста колись ходила Леся Українка, тут лунає хороша музика та народжуються герої, місто

славиться смачною кухнею і спокійним темпом життя. Луцьк – це місце, де вже починається

Європа.



Найвідоміша споруда міста - Луцький замок, або

Замок Любарта, який є одним з небагатьох, що

зберігся в Україні. Крім того, його можна побачити

на купюрі номіналом 200 гривень. 

Нині на його території діють два музеї – Музей 

книги та Музей дзвонів. Також тут виставлено

колекції старовинної зброї та кераміки. Щорічно

проводяться у замку й різноманітні культурні

фестивалі.



Музей «Технології минулого»

Чаша Піфагора. Коли в чашу наливали рідину до 

потрібного рівня, то можна пити. Але коли хтось 

хотів випити більше, то вся рідина витікає через 

отвір у дні.

Прикладом давнього годинника є свічки зі 

спеціальними насічками, що позначали часовий 

проміжок в одну годину. У свічку вставляли 

металеву деталь, яка випадала, коли свічка 

догорала, тож годинник був і своєрідним 

будильником.



Будинок скульптора Голованя — архітектурна пам'ятка, що розташована на території

історико-культурного заповідника «Старий Луцьк» на березі річки Стир. Подвір'я, стіни, дах

будинку прикрашають кам'яні скульптури різних стилів. Загалом тут понад 500 скульптур. На 

фронтоні будинку розміщено барельєф із зображенням усіх членів сім'ї скульптора. Є 

«італійський» дворик, кузня. На подвір'ї розташовано безліч різних деталей — глиби різних

каменів й безліч великих і малих скульптур, що ще не знайшли свого місця в композиції. 

Будинок має оригінальне оздоблення не тільки зовні, а й всередині.

Луцький«Будинок з химерами»



Це цікава пам`ятка для екскурсії всією сім`єю. Вона являє собою повноцінну залізничну лінію з

двома станціями, тепловозом і вагонами для пасажирів. Маршрут лінії прокладений у 

мальовничому сквері поблизу річки Сапалаївка. Дитяча залізниця є установою позашкільної

освіти та профорієнтації дітей і розрахована на навчання майбутніх фахівців-залізничників із

професійним обладнанням. Протяжність колій становить всього 1,5 кілометра, що робить

Луцьку дитячу залізницю однією з найменших в Україні.

Дитяча залізниця



Володимир вважається одним із найдавніших населених

пунктів всієї України, оскільки вперше згадується ще у

«Повісті минулих літ» під 988 роком. Про його колишню

велич говорить і те, що він свого часу був як столицею

Володимирського, так і Галицько-Волинського князівств.

У Володимирі-Волинському усе дихає історією та кожна

епоха залишила тут свої сліди, в тому числі й на архітектурі.

Місто славне збереженими пам'ятками архітектури,

соборами. Саме звідси походить відомий богатир Добриня

Микитич.

Володимир-Волинський



Ковель – транспортне серце Волині. Сучасники називають місто залізничників. Кожен

п’ятий ковельчанин є працівником залізничної сфери. Також Ковель - західні ворота

України в Європу. За давньою легендою першим поселенцем у тутешній місцевості

був вправний майстер – коваль, який викував меч князю Данилу Галицькому.

Ковель



Є на Волині одне дуже маленьке містечко, що навіть не 

набере і двох тисяч жителів, але його ім’я знає практично 

кожен українець. Саме поблизу цього міста проводили 

битву козаки, яка потім була названа «Битва під 

Берестечком». Власне з козацькими часами пов’язано 

більшість пам’ятників Берестечка.

Троїцький православний собор, зведений у пам’ять

про загиблих у битві козаків у 1711 році, на честь 

польської перемоги у битві.

Музей-заповідник «Козацькі могили», який 

створений у 1996 році в пам'ять про Берестецьку 

битву.

Берестечко



Його відкрито на території садиби родини Косачів і тут майбутня письменниця

не лише провела дитинство та юність, а й почала писати перші твори.

Також у Ковельському районі функціонує ще один музей Лесі Українки. Цікавим

є те, що саме у цій місцевості мисткиня проводила все літо та згодом описала 

його у «Лісовій пісні». 

Музей Лесі Українки



Волинська область може похвалитися ще

однією унікальною природною пам’яткою, яка 

так нагадує долини Амазонки, щоправда, є

набагато чарівнішою. Національний

природний парк «Прип’ять – Стохід» було

створено у 2007 році, складається він із низки 

заказників. Природний світ парку є дуже

багатим і різноманітним. Зокрема, тут можна

зустріти реліктові дерева та чагарники, а 

більшість тварин занесено до Червоної книги. 

Сподобається ця місцевість і шанувальникам

співу птахів, які наповнюють місцеві ліси. Крім

того, тут знаходяться шість унікальних озер, 

які, за словами вчених, виникли ще у 

льодовий період і є багатими на гліцерин.



У тваринному світі переважають типові поліські види: лось, дикий кабан, заєць, козуля, 

білка. З хижаків зустрічаються вовк, куниця, єнотовидний собака, лисиця. Видра, борсук, 

горностай занесені до Червоної книги.

Зникаючі рослини волинщини занесені до Червоної книги:

підсніжник білосніжний (звичайний), білоцвіт весняний, шафран Гейфелів, черемша 

(цибуля ведмежа), конвалія звичайна. 



Люди які прославили Волинську область

Ле́ся Украї́нка

(справжнє ім'я — Лари́са Петрі́вна Ко́сач) 

українська письменниця, пере-

кладачка, фольклористка. Авторка відомих

творів «Лісова пісня», оповідання «Метелик», 

казка «Лелія».

Ольга Косач.

Сестра Лесі Українки. 

Українська письменниця, літературознавиця, перек

-ладачка, викладачка. Авторка мемуарів про 

родину Косачів: «З моїх споминів», «З дитячих

років Лесі Українки», «Перебування Лесі Українки в 

Луцьку».



Лю́барт-Дмитро

Князь Волинський. За його правління

в Луцьку збудували фортецю — так 

званий замок Любарта

Данило Галицький

Один з найвидатніших українських князів, могутній

правитель, проникливий політик і дипломат,

відчайдушно хоробрий воїн і талановитий

полководець.



Отже, Волинська область 

користується популярністю серед 

туристів не тільки з України, а й з-за 

кордону. І це не випадково, адже 

мальовнича Волинь приваблює не 

лише природними краєвидами, а й 

історичними пам'ятками. Ця 

місцевість вважається одним із 

найстаріших регіонів України.  

Область ще називають «Золотими 

воротами в Європу», адже тут 

сформований потужний 

транспортний вузол, де 

перетинаються міжнародні шляхи.


