Ми живемо в чудовій країні, що володіє численними природними
багатствами. Вона простяглася від асканійських степів-ковилів й
Олешківської пустині - найбільшої в Європі - через безкраї хлібні
лани центральної частини до поліських лісів-боліт на півночі. І від
потужних промислових районів на сході до овіяних легендами
Карпатських гір і міст-містечок - перлин історії й культури на заході.
Правителі минулих століть лишили по собі культові споруди, палаци,
замки і фортеці.
Нині деякі українські природні пам’ятки та матеріальні культурні надбання
внесені до реєстру Світової спадщини ЮНЕСКО.
Ми зібрали для Вас визначні місця України, щоб надихнути на незабутню
подорож. Не гайте часу – відкривайте рідну Україну!

-

Старе місто Львів. Єдине місто в Україні, центр якого
увійшов до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Львів - єдине українське місто, яке
входить
до
сотні
найпопулярніших
туристичних
напрямків
світу.
Тут
знаходиться найбільша кількість пам'яток
архітектури в Україні, а також відбувається
чимало цікавих заходів та фестивалів.
Кожен будинок, квартал та провулок у Львові
дихають історією. Вони зберігають пам'ять
про те, що відбувалось багато століть тому.
Це створює неповторний шарм Львова, який так зачаровує туристів та містян. Місто
Лева – неповторне.
Федишин, И. "Львов для меня - город культуры, вдохновения, спокойствия и романтики
[Текст] / И. Федишин // Звезды и советы. — 2020. — № 45 2-8 ноября. — С.10.
Сопільняк, М. Цікаві вихідні у Львові [Текст] / М. Сопільняк // Вісті Придніпров'я. —
2019. — 21 листопада. — С. 8.
Нева, А. Сладкая горечь Львова [Текст] / А. Нева // Натали.-2016.- № 4.- С.106.
Марчук, Л. « Не спить, бо не знаєте вашої години »,- написано латиною на дзвоні годинника
Львівської ратуші [Текст] / Л. Марчук // Віче.-2015.- № 9.- С. 48.
Успеть во Львове [Текст] // Лиза .- 2015.- № 25.- С.30.

-

Хортиця . На острові відтворено столицю запорозьких
козаків — Запорозьку Січ.

Хортиця – місце унікальне, овіяне
легендами, міфами і переказами різних
епох. Тут піднімаються на земну поверхню
граніти,
вік
яких
перевищує
2,5 мільярда років, саме тут знаходяться
кургани – ровесники єгипетських пірамід і
стародавні храми – кромлехи. Це місце
сили, куди тисячі людей приходять
підзарядиться
життєвою
енергією,
а «Запорозька Січ» - символ епохи козацької вольниці, військової доблесті і
самобутності українського народу.
Край козацької слави [Текст] // Урядовий кур'єр. — 2019. — 10 серпня. — С.12.
Макиенко, В.
Хортица. История украинсского острова свободы [Текст] /В. Макиенко
// Личности. - 2019.- № 8.- С.106.
Кукаренко, В. Сокровища запорожских казаков [Текст] / В. Кукаренко // Тайны ХХ века. 2018.- № 41 октябрь.- С. 16.

-

Музей гончарства. Музей засновано найстарішою
династією гончарів України.

Мекка України, селище Опішня, що
на Полтавщині. За велику кількість пам’яток
його називають
«українським Римом».
Тут єдиний у світі музей, експонати якого
стали не тільки брендом цього населеного
пункту,
а й символом української
самобутності і культури.
Це всесвітньовідомий Національний
музей українського гончарства. Його наукові
працівники підтримують зв’язки із керамознавцями США, Португалії, Іспанії, Італії,
Німеччини та іншими. Опішнянська кераміка внесена до списку нематеріальної
культурної спадщини ЮНЕСКО.
Пошивайло, О. Скарби народної душі [Текст] / О. Пошивайло // Урядовий кур'єр. — 2020. —
22 серпня. — С.5.
Пругло, С. Як Україну полонили глиняні гіганти [Текст] / С. Пругло // Голос України. —
2019. — 25 липня. — С.6.
Неїжмак, В. Повернення патріарха [Текст] / В. Неїжмак // Голос України. — 2018. —
28 липня. — С.11.
-

Ольвія . Найбільший античний мегаполіс
Причорномор’я . Одне з найбільших грецьких міст,
останки якого залишилися і відкриті для відвідування.

Антична Ольвія, що розміщена на
території сучасної Миколаївської області,
складає невід’ємну частину культурної
спадщини України.
Вона була однією з чотирьох найбільш
крупних античних держав Північного
Причорномор’я.
В перекладі з давньогрецької «Ольвія»
означає «Щаслива».
Ольвія була заснована грецькими переселенцями на правому березі Гіпанісу
(нині – Бузького лиману) у II чверті VI ст. до н.е. і проіснувала майже тисячу років, до
70-х років IV ст. н.е. В часи розквіту територія міста складала 50-55 га, його некрополя
500 га, а по берегах Бузького, Дніпровського та Березанського лиманів, розміщались
півтори сотні сільських поселень, що складали сільськогосподарську округу – хору
Ольвії.
Ольвія - найцікавіший і найбільший археологічний об'єкт в Україні, справжній
рай для любителів старовини. Величезний поліс Античної Греції на краю Ойкумени,
за межами якої, в уявленні стародавніх греків, були лише вічна темрява і царство
хаосу.

Івашко, О. Давнє місто Ольвія відкриває таємниці [Текст] / О. Івашко // Урядовий кур'єр. —
2020. — 5 травня. — С.4.
Филимонова, Е. Ольвия счастливая [Текст] /Е. Филимонова // Загадки истории. Сенсации,
открытия, версии, факты. —2019. - № 44. — С.10.
Івашко,О. Смачний шлях до Ольвії [Текст]
/ О. Івашко // Урядовий кур’єр.- 2017.4 травня.- С.7.
-

Антонієві печери Національного архітектурно історичного заповідника "Чернігів стародавній"

Антонієві печери в Чернігові — пам’ятка
підземної культової архітектури XI—XIX
століть. Засновані вони в 1069 році як
печерний християнський монастир князем
Святославом
Ярославичем
і
відомим
церковним діячем давньоруської доби —
прп. Антонієм Печерським. Літописець
стверджує, що Антоній прибув до Чернігова,
рятуючись від гніву князя київського Ізяслава.
Він полюбив Болдині гори, викопав печеру
і з того часу на Болдиних горах існує
монастир.
Болдині гори та розташовані у їх товщі Антонієві печери Національного
архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" оповиті безліччю легенд
і переказів. Найпопулярніша легенда Антонієвих печер базується на зустрічах із
"привидом ченця", який нібито мешкає у підземеллі. Однак, судячи з публікацій і
розповідей співробітників заповідника, такі факти були зафіксовані досить давно ще в минулому сторіччі.
Солодовник, М.
В келье Антония лечили бесноватых [Текст] /М. Солодовник
// Комсомольская правда в Украине. — 2019. — № 163/42(5955) 24-31 октября. — С.12.
Чепурний, В. "Викопав печеру і вселився..." [Текст]: до 950-річчя визначної пам'ятки
/ В. Чепурний // Голос України. — 2019. — 23 жовтня. — С.10.

-

Замок Любарта. Луцький замок є одним із найбільших,
найдавніших і найкраще збережених замків України.

Замок Любарта, або Луцький замок —
Верхній замок міста, один з двох частково
збережених замків (другий — Окольний).
Це пам'ятка архітектури
та історії
національного значення, одне зі Семи Чудес
України,
головний
об'єкт
історикокультурного заповідника "Старий Луцьк".
Зведений останнім великим князем
Галицько-Волинського князівства Дмитром
Любартом у 1340–1383 рр. замок був його резиденцією. З часом фортифікація стала

улюбленим
місцем
великого
князя
Литви
Вітовта.
Протягом століть луцький Верхній замок залишався могутньою фортецею,
адміністративною, політичною і духовною столицею краю.
Троневич, П. Замок Любарта в Луцьку [Текст] / П. Троневич// Пам’ятки України.
Національна спадщина .- 2017.- № 5-6.- С.46.
Мельник, В. Від руїн – до сьомого дива України [Текст] / В. Мельник, Л. Врублевська //
Урядовий кур’єр.- 2012.- 17 лютого .- С.10.

-

Аккерманська фортеця у Білгород-Дністровському.
Найбільша збережена фортеця на території України

Аккерманська фортеця (що в перекладі з
турецької означає
«білий камінь») – одна
з наймогутніших та найцікавіших фортець
Півдня.
ЇЇ прекрасно збережені мури, що
височіють над темними водами лиману, і нині
вражають своєю величчю та неприступністю…
Вона – одна з найбільш збережених на
території України, а за своїми розмірами – найбільша в Східній Європі. Фортецю
зведено на території колишнього античного міста Тіра, її загальна площа становить
9 га.
У наші дні на території фортеці функціонує музей-заповідник. Подивитися на
пам'ятку архітектури середньовіччя приїжджають туристи зі всього світу.
Вона
непогано збереглася, а мальовнича природа навколо додає їй шарму. Якщо піднятися
на найвищу точку споруди, можна насолодитися приголомшливими пейзажами.
Крім того, тут є нагода й зануритися у світ історії та містики. За довгі роки свого
існування фортеця обзавелася чималою кількістю легенд. Чого тільки не приписували
цій території: і те, що підземелля фортеці в різні століття використовували всілякі
таємні Ордени, і що в них зберігаються окультні артефакти, і що деякі споруди
зводили масони за давньоєгипетськими технологіями, і навіть те, що з підземель
відкриваються ворота в паралельний світ.
Аккерман [Текст] //Личности. — 2019. - № 6 июнь. - С.88.
Лякина, Е. Рогатые люди подземелья [Текст] / Е. Лякина // Тайны ХХ века.- 2017.- № 19.С.32.
Романенко, Е. Крепость – гігант [Текст] / Е. Романенко // Лиза.-2015.- № 20.- С.30.
Воронков, В. Нерозгадані таємниці стародавньої фортеці [Текст] / В. Воронков // Голос
України.- 2013.- 5 грудня.

-

Озеро Синевир. Найбільше гірське озеро України,
розташоване на висоті 989 м над рівнем моря.
Озеро
Синевир
є
найбільшим
і найглибшим високогірним озером України.
Розташоване на висоті 989 м над
рівнем
моря.

Озеро утворилося внаслідок перекриття гірського потоку кам'янистими
породами після землетрусу 10-11 тисяч років тому. Площа водного плеса становить
4-5 га, його глибина — 8-10 м (найбільша глибина сягає 22 м. Озеро поповнюється
поверхневими та атмосферними водами, з нього витікає невеликий струмок (басейн
р. Тереблі).
Вода в озері — слабомінералізована, чиста, прозора. Тут водиться три види
форелі — озерна, райдужна та струмкова, а також гольян та рак річковий. Однак
купатися у Синевирі заборонено, зокрема не дозволить поплавати ще й температура
води, яка максимально нагрівається лише до 13°С.
Познавай Украину с Renault Kadjar [Текст] // Вокруг света.-2016.- № 11.- С.44.
Душа Карпат [Текст] // Отдохни.- 2014.- № 38.- С.42.

-

Арабатська стрілка – це піщана коса між Азовським
морем та озером Сиваш, що має найдовший у Європі пляж.

Арабатська стрілка — дивовижне природне
явище. Діамант Арабатської Стрілки —
мінеральні води та геотермальні джерела. Багата
коса і на грязі, які вважаються лікувальними.
Місцеві озера містять майже всю таблицю
Менделєєва.
Генічеське солоне «Рожеве озеро» відоме
своєю унікальною сіллю, яка насичена магнієм, йодом, бромом і калієм. А дно вкрите
гряззю, якій теж приписують цілющі властивості. Завдяки червоним водоростям в
Генічеському озері високий рівень бета-каротину, а вода має дивовижний рожевий
колір.
Солоне озеро – це Українське Мертве море в мініатюрі. Висока концентрація
солі — понад 70%, збільшує щільність води.
Арабатська стрілка може похизуватися наявністю підземного термального озера.
Вода містить велику кількість корисних мінералів, а температура води коливається від
40 до 70°С.
Як і решта озер Арабатської стрілки, Гліцеринове озеро має штучне походження.
Водойма з’явилася внаслідок геологічної розвідки в пошуках питної води. Особливість
озера в тому, що вода залишається прохолодною навіть в пекучу спеку.
Івашко, О. Цілющі дива Таврійського краю [Текст] /
О. Івашко // Урядовий кур'єр. —
2018. — 20 липня. — С 5.
Івашко,О. «Арбатські Емірати» обрали стрілку [Текст] / О. Івашко // Урядовий кур’єр.2015.- 5 вересня.- С.5.
Бородюк, Н. У Мертвого моря з’явився конкурент [Текст] / Н. Бородюк // Урядовий
кур’єр.- 2012.- 3 липня.- С.10.

Бузький Гард. Національний парк вздовж мальовничої
річки Південний Буг.
-

Національний природний парк «Бузький
Гард» - одне з семи чудес України, місце,
огорнуте в зелені незайманої природи,
помережане вузькими каньйонами і крутими
скельними берегами.
Затиснуті між стрімкими кам'яними
стінами, тут несуть свої буйні води річки
Південний Буг та Мертвовод. Реліктові скелі,
які зберігають в собі таємниці давнини,
представляють особливий інтерес для істориків, археологів
і геологів, оскільки є
безмовними свідками розквіту і падіння цивілізацій ...
Урочище Бузький Гард вважається своєрідним оберегом козацької старовини,
так як колись він був у володіннях Запорізької Січі. Якщо вам трапиться нагода
подивитися на це диво природи, не забудьте побувати на радонових озері і подивитися
на старовинний млин. Мігейські пороги, що знаходяться на території парку,
зацікавлять любителів рафтингу і водного слалому.
Скелелазам до душі доведеться Актовський каньйон з його крутими скельними
берегами.
Вітер, О. Кам'яний театр каньйонів Миколаївщини [Текст] / О. Вітер // Голос України. —
2020. — 1 липня. — С.16.
Там, где остановилось время [Текст] // Отдохни.-2014.- № 32.- С.42.

-

Олешківські піски. Піщаний масив, друга за величиною
пустеля Центральної та Східної Європи.

Олешківські піски є найбільшим піщаним
масивом у Європі. Складаються із безмежних
барханів (тутешні мешканці називають їх
«кучугурами»),
висотою близько 5 м,
і негустою рослинністю…
Існує цікаве припущення, що створення
пустелі стало результатом того, що в долиною
стародавнього Дніпра за льодовикової епохи
рухався велетенський масив континентального льоду. Він періодично приходив
з півночі по руслу Дніпра і приносив із собою сотні кілометрів ґрунтової маси,
що залишалася після танення льодовика. Цей ґрунт формував природні дамби,
що відмежовували прильодовикові озера від нижньої ділянки русла ріки.
Мерзликин, П. Долгая дорога в дюнах [Текст] / П. Мерзликян // Червоний гірник.- 2013.15 серпня.- С.12.
Азаркин, С. Самая большая «песочница» Европы [Текст] / С. Азаркин // Пульс.- 2012 .7 ноября.- С.12.

УДК 016:338:48(477)
К61

Колоритні мандри [Текст ]: шорт-лист / упорядник
Золотарева М.Б.; КЗК «Міська бібліотека для дорослих»
КМР Інформаційно - бібліографічний відділ .- Кривий Ріг,
2021 .- 8 с.

Від упорядника
Україна – це країна з багатою історичною спадщиною. В ній є розмаїття як
природних, так і рукотворних пам’яток.
За допомогою шорт-листа «Колоритні мандри» Ви зможете мандрувати
чарівною, неповторною Україною, познайомитесь з її чудовими історичними
пам’ятками та краєвидами. Як багато прекрасних місць є у нас. Але часто українці
навіть не знають, скільки всього незвичайного і дивного навколо.
Шорт-лист «Колоритні мандри» дає змогу дізнаєтеся про найкрасивіші та
незвичайні місця нашої країни. Він містить перелік чудових місць, де варто побувати
кожному українцю. Кожен модуль містить розповідь про туристичну локацію та
перелік статей до цієї теми.
Публікації розташовані в зворотній хронології, охоплюють період з 2012 р.
по.2020 р.
Видання буде цікаво любителям історії України, подорожей нашою країною,
а також всім хто бажає розширити власний світогляд та обізнаність.

