
ПРО ЗАПОРІЗЬКУ ОБЛАСТЬ

ДІТЯМ ПРО УКРАЇНУ



Запорізька область 

знаходиться на півдні

України. Вона межує

з Дніпропетровською

областю, на заході

з Херсонською областю, на

сході з Донецькою областю, 

а на півдні її узбережжя

омиває Азовське море, 

берегова лінія якого в 

межах області перевищує

300 км.



Обласний центр —

місто Запоріжжя. 

Найбільші міста – Мелітополь, 

Бердянськ, Токмак, Енергодар. 

Герб області

Прапор області



В Запорізькій області знаходиться багато великих промислових заводів. 

Вони найбільші в Україні:

«Запоріжсталь» - є єдиним в Україні підприємством з виробництва

тонколистового прокату з нержавіючих і легованих сталей.

ПАТ «Мотор Січ» — це підприємство з розробки, виробництва, ремонту 

та сервісного обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для 

літаків та вертольотів. Великими металургійними підприємствами є

також «Дніпроспецсталь» та «Запорізький завод феросплавів»

Промисловість



В області машинобудування слід виокремити завод СП «АвтоЗАЗ» — виробника 

легкових автомобілів, першим виготовленим автомобілем на цьому заводі був 

всім відомий «Запорожець».

Існує ще одне підприємство, що випускає оборонну продукцію, а ще це науково-

виробничий комплекс. Назва цього закладу «Іскра».



Запорізька область славна ще й своїм родючим ґрунтом та 

сприятливим кліматом . Тут вирощують зернові культури, соняшник,

овочі, фрукти.

В області розташовано багато підприємств що випускають продукцію по  всій

Україні, 

Це такі як: молочні заводи («Степовий»,«Вільнянка». «Моліс»);

добре розвинена ягідна, фрутова та овочева промисловість;  олійна галузь

(«Olkom», «Щедро»); м’ясна галузь (Бердянський м’ясокомбінат»);

Хлібопекарська галузь («Хлібодар», «Урожай»).



Обласним центром Запорізької області є місто Запоріжжя



Цікаві факти про місто Запоріжжя

Місто отримало назву через 

розташування з гранітними скелями на 

Дніпрі – порогами.

Найдовший центральний проспект 

Запоріжжя називається Соборний.

Пам'ятник писанці знаходиться не тільки

у Коломиї, а й на острові Хортиця.



Найкращий та найвищий в Україні Запорізький вантовий міст стоїть на річці

Дніпро і розділяє місто на правобережну і лівобережну частини.



Візитною карткою міста Запоріжжя також є дитяча залізниця, яка вважається

однією з найдовших в Україні і однією з небагатьох, яка працює цілорічно. На 

дитячій залізниці налічується 4 екооб'єкти — зоокуток, акваріум, дендропарк і

зимовий сад, де юні залізничники не лише вивчають природу, а й шукають

вирішення екологічних проблем.



На Дніпрі розташована 

найпотужніша 

гідроелектростанція у 

Європі ДніпроГЕС, 

відома як «гребля».

На Каховському 

водосховищі збудована 

Запорізька АЕС (атомна 

електростанція) -

найбільша в Україні і в 

Європі атомна 

електростанція, вона 

складається з 6 атомних 

енергоблоків. Разом 

станції постачають 

електрику всій Україні.



Нижче Дніпровської ГЕС (гідроелектростанція), розташувався найбільший на

Дніпрі острів — Хортиця – це найбільший річковий острів у Європі, і є одним

із 7 чудес України, національний заповідник серед міста. Тут заборонено

розводити вогонь, ловити рибу, полювати, рвати рослини.

Славиться острів своїм рослинним і

тваринним світом.

Тут майорять барвисті квіти, на полях і на

луках острова часто зустрічаються зайці,

фазани, ящірки. Також можна побачити і

рідкісні види тварин: диких кабанів,

плямистих оленів та навіть косуль.

Мешкає навіть такий хижак, як орлан-

білохвіст, занесений у Червону книгу

України.



На Хортиці, колись в давнину, жили козаки – вільні озброєні люди, які

захищали наш запорізький край від нападників. Тут проходили зйомки

фільму «Тарас Бульба» після якого залишилися декорації та утворили

музей запорізького козацтва «Запорізька січ». Відвідувачі Хортиці можуть

побачити виступи театру козацького бою та почути розповідь про військові

традиції козаків. Переодягнені в козаків чоловіки показують, як на практиці

використовували козацьку зброю .



Меморіально-туристичний комплекс, присвячений курганам, на острові має 

назву «Скіфський Стан». Тут розташовано реконструйовані та вцілілі давні 

поховальні насипи. Територія Скіфського Стану — це найвища точка Хортиці. 

Раніше на курганах ставили монументальні кам’яні скульптури — баби 

(переклад з тюрської – старший воїн)



На території Хортиці в приміщенні кінного 

ангару розташувався музей 

судноплавства «Чайка» і водночас 

майстерня з відновлення суден. Там 

зберігаються кораблі XVII століття, які 

місцеві науковці витягли з дна Дніпра й 

тепер реставрують

Між Хортицею та ДніпроГЕС розташовані 

скелі Три Стовпи. Дальня від берега скеля 

називається острів Похилий, ближня —

Крісло Катерини. Між ними — Середній 

Стовп. Поруч є невелика скеля, на якій 

розташоване кругле заглиблення під 

назвою Козацька миска



Найбільші міста області це:

Мелітополь, Бердянськ і селище 

Кирилівка.



Місто Мелітополь – є черешневою 

столицею України. Тут вирощують та 

постачають в магазини не тільки цієї

області, але й України найсмачнішу та 

найсоковитішу черешню. Її також

називають "годувальницею" рідного

краю. Зараз є бренд "Мелітопольська

черешня", який вирощує різні культури

для мешканців нашої країни та за 

кордон.



Південь Запорізької області омивається Азовським морем. Воно наймілкіше в

світі, тому швидко прогрівається і дуже корисне для організму. Ми всі так

любимо їздити відпочивати на Азовське узбережжя. Існують три найбільш

популярні серед туристів місця, де можна відпочити. І першим з них є курортне

селище Кирилівка. Зустрічає гостей курорт відомим золотим оленем. На

береговій лінії розташувались дитячі табори, оздоровчі заклади, санаторії.

Улюбленими місцями відпочинку також є зоопарк та луна-парк.



Ще одним курортним містом є

Приморськ. Територія міста

складається з 2 великих ділянок, 

розташованих по обидві сторони коси 

Обиточної. Під час прогулянки містом

можна побачити пам'ятник трактору, 

яким раніше обробляти поля перед 

посівом культур. 



Місто Бердянськ - це морський, грязьовий і кліматичний курорт.  Місто

знаходиться на узбережжі моря, тому тут розташовується єдиний в 

запорізькій області та один з двох азовських портів України. До порту можуть

заходити дуже високі та довгі кораблі, баржі та інші морські судна. Саме тут 

знаходиться одне з найбільших в Європі оглядове колесо. Тут знаходиться

пам’ятник рибі бичку, який колись давно врятував мешканців міста від голоду 

під час Другої світової війни.



Люди, які прославили Запорізьку область

Петро Ребро -

український поет, 

журналіст, гуморист. 

Народився в селі 

Білоцерківці, Запорізької 

області.

Найвідоміші твори: «Вітер 

з Дніпра», «Грім над 

Запоріжжям», «Заграва 

над Хортицею»

Нестор Махно  

– український політик і 

військовий діяч. 

Народився в м. Гуляйполе 

Запорізької області. В 

народі його називали 

«Батько» Махно через 

надзвичайну повагу як до 

захисника свого народу.

Микола Лиходід

український поет.

Народився в с. 

Михайлівка

Запорізької області. 

Відомі твори:

«Хортиця», 

«Запоріжжя», 

«Країна Україна».



Леонід  Жаботинський 

український спортсмен.

Народився в м. 

Запоріжжя.

На честь нього названа 

вулиця в місті 

Запоріжжя та 

встановлений пам’ятник 

на бульварі ім. 

Шевченка

Владислав Яма  –

український танцюрист 

та суддя телевізійних 

проектів «Танцюють 

всі», «Україна має 

талант»

Народився в м. 

Запоріжжя.

Олена Кучер 

(відома як Alysha) –

українська співачка, 

прославила  Україну  на 

пісенному конкурсі 

Євробачення 2010.

Народилася в м. 

Запоріжжя.



Денис Силантьєв  

ураїнський плавець, 

заслужений майстер спорту України.

Народився в м. Запоріжжі.

Ольга  Куриленко

Актриса, яка стала відомою 

у Франції.

Народилася у м. Бердянськ 

Запорізької області.



Отже, Запорізька область є одним з найдивовижніших місць в Україні.

Область славиться не тільки своєю історією та історичними пам'ятками, а й

новими технологіями, потужними заводами та фабриками. Тут також можна

насолодитися природою,відвідати найвідоміший заповідник розташований на 

острові Хортиця та відпочити на березі Азовського моря.


