


"Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою 

Україну, красу її вічно живу і нову і мову її 

солов’їну."
В. Сосюра

"Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна

наша з нами."
І. Багряний

Нема на світі України,

Немає другого Дніпра;

А ви претеся на чужину

Шукати доброго добра.
Т. Шевченко

Мій рідний край такий веселий,

Мій рідний край такий сумний!
Г. Чупринка

Кожен українець – це “троїсті музики”: одне –

думає, друге – каже, третє – робить.
І. Драч

Якщо направду любиш 

Україну - зійди їй з дороги.
Б. Нижанківський

Тобі, Україно моя, і перший мій подих, і подих останній тобі.
В. Еллан



Перший університет 
Східної Європи –

Острозька академія  на 
Рівненщині. Академія була 
заснована 1576 року князем 
Василем Костянтиновичем 

Острозьким. Серед випускників 
академії —Гетьман Петро 
Конашевич Сагайдачний.



Видатний австрійський композитор Людвіг ван Бетховен
присвятив дві симфонії українцеві. Ім’я щасливчика, на
честь якого було створено два твори, – Андрій Розумовський,
син останнього українського гетьмана. Андрій Кирилович
Розумовський був гарним дипломатом і меценатом
Бетховена. Майже все життя він провів у Відні, де й
познайомився з композитором. Дружба між чоловіками стала
причиною присвяти Андрієві Розумовському 5-ї та 6-ї
симфоній.

На згадку про дружбу

меценат подарував

Людвігу ван Бетховену

невеличку скульптуру

– прес-бювар у формі

козака на баскому коні,

що нині зберігається у

музеї великого

композитора в Бонні.



Оноре де Бальзак 
одружився в 

Україні

Свою кохану, Евеліну Ганську, видатний
письменник повів до вівтаря у місті Бердичів
1850 року.

Весілля – не єдина подія, що пов’язувала
французького письменника з Україною. У
листі до Лори де Сюрвіль Бальзак поділився
враженнями про Київ: «…Ось я й побачив цей
Північний Рим, це татарське місто з
трьомастами церквами, з багатствами Лаври і
Святої Софії українських степів. Добре
поглянути на це ще раз…».



Гасову лампу винайшли в Україні. Бориславські

аптекарі Ян Зег та Ігнатій Лукасевич у 1853 році зробили

всесвітньо відомий винахід.

"Через болі і запаморочення від чадних газів я часто навіть непритомнів. Через плями від 

нафти на моєму одязі люди уникали мене, вважаючи диваком, — писав Зег у спогадах, 

надрукованих у 1889 році в "Журналі Львівського товариства аптекарів". — зрештою, 

мені вдалося так очистити дистилят, що мій продукт порівняно з сировиною був 

практично без запаху".

В Україні, на вулиці Вірменській, 20 у Львові, діє 

музей-ресторація «Гасова лямпа» з власною 

колекцією гасових ламп. Біля якого знаходиться 

пам'ятник винахідникам гасової лампи — Ігнатію 

Лукасевичу та Яну Зегу (скульптор Володимир 

Цісарик).



Новорічну пісню українського композитора 

Леонтовича співають по всій планеті. Мова йде 

про «Щедрик» Леонтовича – одну з найпопулярніших 

новорічних пісень. Уперше виконана в 1916 році у Києві, 

мелодія рознеслася світом і вже 1921 року лунала в нью-

йоркському Карнегі-Холлі.



Станція метро «Арсенальна» —
найглибша в світі. 
Її глибина становить 105, 5 м. Конструкція цієї станції 
так званого англійського типу – всередині станція має 
короткий зал, тобто відстань від ескалаторів до стіни 
невелика. Це єдина станція в українській столиці 
такого типу.



У 1993 році український легкоатлет 

Сергій Бубка став першою у світі 

людиною, яка стрибнула вище ніж 

шість метрів. Його рекорд зі стрибків із 

жердиною в закритих приміщеннях —

6,15 м. Цей рекорд зумів побити 

француз тільки у 2014 році.

Поки у тебе є спроба – ти не 

програв!
С. Н. Бубка



1994 року Україна вперше брала 

участь у зимових Олімпійських 

іграх в Ліллехаммері (Норвегія). 

Збірна країни відразу зуміла 

здобути золоту медаль у 

фігурному катанні. Її принесла 

Оксана Баюл, ставши першою 

олімпійською чемпіонкою в 

історії незалежної України.



У 1995 році запущено перший український

штучний супутник «Січ-1» для наукових

спостережень та експериментів.

Основні завдання:

➢ контроль стану рослинності, забруднення 

ґрунту та внутрішніх водойм;

➢ контроль межі та стану снігового пласту;

➢ льодове розвідування;

➢ дослідження фізико-геологічних структур;

➢ дослідження планетарного розподілу 

електричних полів та струмів;

➢ дослідження конвективних рухів іоносферної 

плазми;

➢ виявлення електромагнітних випромінювань, 

викликаних сейсмічною активністю Землі;

➢ дослідження впливу інфразвуку на іоносферу;

➢ експерименти з наземними джерелами 

потужного акустичного випромінювання;

➢ модифікація плазми навколо космічного апарату 

— телеметричним випромінюванням бортового 

передавача;

➢ порівняння незалежних експериментальних 

методик виміру густини електричного струму в 

іоносфері.



Напрямки наукових досліджень

➢ Океанографічні та біоресурсні.

➢ Гідрометеорологічні.

➢ Фізика полярного геокосмосу і сонячно-

земних зв'язків.

➢ Ядерно-фізичні дослідження Землі та 

атмосфери.

➢ Геолого-геофізичні.

➢ Біологічні (системне дослідження 

структури та функцій антарктичних 

біоценозів).

➢ Медико-фізіологічні.

Цікавою знахідкою, зокрема, є скелет кита

біля станції «Академік Вернадський».

1996 року в Антарктиді починає діяти 

українська станція «Академік Вернадський».



Про підготовку до космічних польотів:

• Стрибок з парашутом розглядається як певний вид 
тренажера — засіб психологічної підготовки космонавтів. 
Леонід Каденюк розповідає «Відверто кажучи, палкої 
любові до стрибків у мене так і не виникло. Я робив їх 
тому, що це вимагалось».

Про космічний корабель «Колумбія»:

• Будівництво «Колумбії» розпочалося 1975 року.

• За період свого існування «Колумбія» здійснила 28 
польотів:

• 1-й політ відбувся 12 квітня 1981 року;

• 24-й політ відбувся за участі Леоніда Каденюка 19 
листопада 1997 року;

• 28-й політ був останнім — сталася катастрофа під час 
повернення на Землю, руйнування шатлу та загибель 
екіпажу — 1 лютого 2003 року.

У 1997 році здійснив 16-добовий політ на 

американському шатлі «Колумбія» перший 

космонавт Незалежної України Леонід 

Каденюк, уродженець Буковини.



Плавчиня Яна Клочкова на Олімпійських іграх 
2000 та 2004 років завоювала п’ять медалей —
чотири золоті та одну срібну. Також вона 
встановила 50 рекордів України з комплексного 
плавання, вільного стилю, естафетного 
плавання, плавання на спині, батерфляєм на 
дистанціях від 100 до 1500 м. Ба більше, на 
Олімпійських іграх в Сіднеї встановила світовий 
рекорд на дистанції 400 м і рекорд Європи на 
дистанції 200 м комплексним плаванням.



2002-го 19-річний українець Руслан 

Пономарьов став чемпіоном світу з шахів. У 

складі збірної України він двічі ставав 

чемпіоном шахових олімпіад

Нагороди:
• Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (2002) — за 

досягнення високих результатів на чемпіонаті 

світу з шахів (м. Москва, 2001—2002 рр.), 

вагомий внесок у зміцнення міжнародного 

спортивного авторитету України.

• Орден «За заслуги» III ст. (2004) — за перемогу 

на 36-й Всесвітній шаховій Олімпіаді 2004 року 

в Іспанії, вагомий особистий внесок у піднесення 

міжнародного спортивного авторитету України.

• Почесна грамота Кабінету Міністрів України (4 

листопада 2004) — за видатні спортивні 

досягнення та вагомий особистий внесок у 

забезпечення успішного виступу на XXXVI 

Всесвітній шаховій олімпіаді.

• Премія Кабінету Міністрів України за внесок 

молоді у розбудову держави за 2002 рік (за 

спортивні досягнення).



У повітрі An-225 вирізняється потрійним Інверсійним 
слідом з кожного боку.

На рахунку «Мрії» є:
❖ рекорди з перевезення максимального комерційного 
вантажу в 247 т;

❖ абсолютний рекорд вантажопідйомності — 253,8 т;

❖ перевезення найважчого в історії авіації моновантажу
— 187,6 т — з Франкфурта (Німеччина) до Єревана 
(Вірменія);

❖ перевезення найдовшого в історії авіації 
моновантажу — 42,1 м — з Шицзячжуану, Китай 
(аеропорт м. Шицзячжуан) в Воєнс, Данія (аеропорт 
Воєнс/Скридструп).

Всього Ан-225 «Мрія» встановив 240 світових рекордів, 
що є абсолютно унікальним випадком в авіації.

У 2002 році найпотужніший у світі транспортний 

літак Ан-225 «Мрія» з вантажем у 187,5 тонн

здійснив перший комерційний політ.



За роки Незалежності Україна двічі перемагала в міжнародному 
конкурсі «Євробачення». Першу перемогу 2004-го здобула Руслана. 
Наступного року Україна приймала конкурс у себе, який, до речі, був 
ювілейним — 50-м. Удруге перемогла Джамала 2016-го. Тож 2017 
року Київ ще раз приймав «Євробачення».



2004 року український футболіст Андрій 

Шевченко здобув «Золотий м’яч», ставши 

найкращим футболістом Європи.

Досягнення

26 листопада 2019 року посів 8-ме місце у рейтингу 

найкращих тренерів національних збірних світу за 

підсумком року за версією Міжнародної федерації 

футбольної історії і статистики (IFFHS).

https://uk.wikipedia.org/wiki/IFFHS


Улітку 2012 року Україна та Польща приймали «Євро-2012». 

В Україні матчі відбулися на стадіонах у Києві, Харкові, 

Донецьку та Львові.



2012-го представниця України Анастасія 

Петрик стала переможницею дитячого 

«Євробачення». З піснею «Небо» 

десятирічна українка отримала максимальні 

12 балів одразу від восьми країн.



• 2015 року ДП «Антонов» представило літак Ан-178. Унікальна його 
особливість — можливість перевозити широкий спектр пакетованих
вантажів (у контейнерах і на піддонах), включаючи морські контейнери. 
Він може базуватися на різних аеродромах, включаючи ґрунтові й 
високогірні. Машина від креслень до останнього гвинтика — українська. 
Літак став подією на всесвітньо відомому авіасалоні «Ле Бурже», 
українським витвором одразу зацікавилися кілька країн-покупців.



У 2016 році вперше найвищу вершину світу 

Еверест підкорила українка — Ірина Галай.
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