
КАРАНТИН ПОСЛАБЛЕНИЙ:  

6 МІСЦЬ В УКРАЇНІ КУДИ ВАРТО ПОЇХАТИ ВІДПОЧИТИ. 
 

Відтак, з усього розмаїття видів відпочинку та туристичних місць України, пропоную 

звернути увагу на ті, як передбачають багато прогулянок та спілкування з природою: від 

приборканої і впорядкованої, до практично дикої і незайманої. 

Вилкове 
Одеська область 

Місто у дельті Дунаю, де річка впадає у Чорне море. Вилкове відоме як «українська 

Венеція», великий центр дунайського старообрядництва, а також ворота Дунайського 

біосферного заповідника. 
 

 
 

Відтак вулицями, як і у Венеції, у Вилкове слугують канали (місцеві називають єрики), 

якими переміщаються переважно на веслових чи моторних човнах. 

Через єрики перекинуті простенькі дерев'яні містки, які за необхідності 

перетворюються у своєрідні розвідні мости – їх можна підняти, для того щоб провезти 

каналом вантаж. По обидва боки каналів і вздовж будинків – дерев'яні кладки-тротуари, 

якими пересуваються жителі. 

Туристам тут запропонують подорож до так званого «нульового кілометра», в одне з 

гирл, де Дунай впадає у Чорне море, а також помилуватися мальовничою природою 

Дунайського біосферного заповідника. 

У заповіднику – унікальна екосистема, де можна зустріти 563 види різноманітних 

рослин і понад 200 видів птахів. Із рідкісних видів тут водяться пелікан кучерявий, орлан-

білохвіст, пелікан рожевий та інші красиві птахи. 

Диканька 
Полтавська область 

Оспіване Миколою Гоголем поселення, яке у літописах згадується від 17-го століття. 

Кожен пам’ятає «Вечори на хуторі біля Диканьки» Гоголя, але і сьогодні селище 

залишається місцем із безліччю визначних пам’яток і супутніх історій. 

В’їзд до міста вже понад 500 років охороняють дуби-велетні. А на півдні селища 

розташований Бузковий гай, засаджений майже 40 видами бузку. 

На території сучасного Селища міського типу Диканька знайдені сліди трьох поселень 

ранніх скіфських часів. У лісі під Диканькою до початку 17-го століття існував печерний 

скит – підземне містечко із 8 печер, залишки якого збереглися донині. 

Диканька свого часу стала вишуканою садибою генерального судді Кочубея, який 

перетворив невелике козацьке село в мальовничий куточок. 



Нині збереглася Тріумфальна арка панської садиби (2008 року її реставрували). Арку 

вважають єдиною пам’яткою на землях сучасної України, пов’язаною з увічненням пам’яті 

про війну 1812 року і перемогу над армією Наполеона. 
 

 
 

Варто побачити і Миколаївську церкву. Вона була побудована в 1794 році. Нині – це 

реконструйована дерев’яна церква, в якій замінили купол, звели кам’яні стіни та встановили 

дубовий іконостас. 

У церковному підземеллі розташована усипальниця вісьмох членів родини Кочубеїв. 

Не менш цікава – Троїцька церква, побудована в 1780 році. Її основа зведена у формі 

хреста, а обробка виконана в традиціях пізнього бароко. 

Місцеві кажуть, що саме в Троїцькій церкві бував коваль Вакула. 

«Софіївка» 
Умань,Черкаська область 

Дендрологічний парк – один із найбільших в Україні (майже 180 гектарів). Створений 

у 1796 році польським меценатом Станіславом Потоцьким для його третьої дружини – 

Софії. «Софіївка» – видатний зразок пейзажного паркового мистецтва, що складається із 

композиції води, землі, каменів, рослин, архітектурних споруд і скульптур. 

 

 



Головна композиція парку проходить по річищу Кам’янки, де споруджено низку 

штучних ставів, басейнів, водоспадів, шлюзів, каскадів та підземних каналів. 

«Софіївку» також прикрашають штучні скелі, гроти, павільйони, альтанки, скульптури. 

Природно-архітектурний ансамбль, завдяки компонуванню різних порід дерев, 

поєднанню їх з водоймами, водоспадами, фонтанами, скелями й архітектурними спорудами, 

має безліч красивих краєвидів і перспектив різних планів. Окрім того, «Софіївка» ділиться 

на окремі своєрідні тематичні зони – Головна алея, Англійський парк, Єлисейські поля та 

інші. 

У парку є дуб, якому близько 400 років. 

Окрім екскурсій парком та музеєм, можна покататися на човні підземною річкою або 

на катамарані, проїхатися верхи або у кареті. 

Нещодавно відкрили «Сучасну Софіївку», оформлену в стилі фентезі. 

Цей парк розташований навпроти центрального входу в дендропарк «Софіївка». 

Тут відвідувачам пропонують побачити світломузичну арт-інсталяцію з портретом 

Софії Потоцької (для якої і була побудована понад два століття тому «Софіївка»), оглядовий 

майданчик, водоспад «Дракони» та інші розваги. 

«Асканія-Нова» 
Херсонська область 

Біосферний заповідник імені Ф. Фальц-Фейна – найстаріший степовий резерват 

світу. «Асканія» – одне з 7 природних чудес України, а також входить у сотню 

найвідоміших заповідних територій планети, є найбільшим у Європі заповідним степом. 

 

 
 

ЮНЕСКО відносить «Асканію» до еталонних територій планети. 

Також в «Асканії-Новій» є зоологічний та дендрологічний парки, науковий музей, 

ботанічний сад та орнітопарк. 

Прогулянка заповідником – не маршрут одного дня. Територія «Асканії-Нової» займає 

33 000 гектарів Тут можна пересуватися лише в супроводі фахівців. 

Трикратський ліс 
Миколаївська область 

Оаза посеред посушливого степу. Ліс входить до національного природного 

парку «Бузький Гард». Його заклав 1819 року граф Віктор Скаржинський. Спочатку граф 

задумував парк, але насадження збільшувалися та розвивалися, і з'явився повноцінний ліс. 



 
 

У Трикратському лісі, в першу чергу, варто побачити урочище «Лабіринт» – це 

рекреаційна зона з трикілометровою прогулянковою стежкою й багатьма упорядкованими 

місцями відпочинку. Тут зібрано рідкісні дерева, є романтичний березовий гай, також росте 

понад 300 дубів, багато з яких старіші за 200 років. 

В урочищі також живе стадо бізонів, є олені, лані, косулі. 

Трикратський ліс називають «другою Софіївкою», хоча саме творець парку в Умані, 

граф Станіслав Потоцький, приїздив до Віктора Скаржинського за порадами у 

садівництві. 

Олешківські піски 
Херсонська область 

Найбільша у Європі піщана арена діаметром 15 кілометрів. Місячні ландшафти, 

нескінченні бархани, які можуть сягати 20 метрів, круті підйоми і карколомні спуски поряд 

із тінистими зеленими оазами стали принадою для мандрівників і любителів покататися на 

квадроциклах по пересічній місцевості. 
 

 
 



За температурним режимом та кількістю опадів Олешківські піски можна скоріше 

віднести до напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів Цельсія, і гарячі висхідні 

потоки повітря від пісків розганяють дощові хмари. Тому опадів тут менше, аніж по іншу 

сторону Дніпра. Вночі у пустелі може бути на 40 градусів холодніше, ніж вдень. 

Трапляються тут і піщані бурі. 

Особливістю ландшафтів Олешківські піски завдячують своєму походженню. Вони у 

нинішньому своєму вигляді з’явилися порівняно недавно: через випасання величезних отар 

овець у 19-му столітті, які знищили траву, звільнили піски, а вітрова ерозія дала їм 

можливість розширюватися. 

Гарного відпочинку, шановні адміністрація, викладачи, студенти, батьки і 

співробітники!!! Цікавої подорожі і яскравих вражень)))  

 

 

 
 

 

ДО ЗУСТРІЧИ У НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ!!! 


