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Про Україну донедавна у світі відомо було небагато: 

раніше – частина Радянського Союзу, з 1991 року – незалежна

держава. Але насправді Україна має давню історію і культуру. 

А чи знаєте Ви, що:

• автор першої у світі Конституції – український політичний

і громадський діяч Пилип Орлик. Він оголосив її у 1710 р. 

• найстаріший університет Східної Європи – Києво-

Могилянська академія (1615 р.).

• станція метро «Арсенальна» у Києві — найглибша у світі.

Вона проходить під землею на глибині 105 м. 

• український духовий інструмент трембіта — найдовший

духовий музичний інструмент у світі.

• найдовший тролейбусний маршрут у світі складає 86 км,

а проходить він у Криму, між Сімферополем та Ялтою.

• найкоротша головна вулиця серед усіх столиць світу, але

в той же час одна з найширших і найгарніших – Хрещатик у Києві.

Її довжина всього 1225 м.

• найдовша печера України називається «Оптимістична». Це

печера на глибині 20 м довжиною 216 км. Більша від неї – лише

Мамонтова печера в США.

Цікаві люди та історії
• До 1240 року Київ був одним з найбільших міст Європи, у

п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. 

• Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — це

«Щедрик», українська народна пісня, записана українським

композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells.

• В основі композиції Summertime — арії, яку написав

Джордж Гершвін у 1935 р. — лежить українська колискова «Ой,

ходить сон коло вікон». Цю композицію Гершвін почув у Нью-

Україна, про яку Ви не знали
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Йорку у виконанні Українського Національного Хору під

керівництвом Олександра Кошиця. 

• Пабло Пікассо був у захопленні від робіт української

художниці Катерини Білокур (1900-1961). 

• В місті Бердичів (Житомирська область) 14 березня 

1850 р. місцева красуня Евеліна Ганська одружилася з

письменником Оноре де Бальзаком. У цьому ж містечку тривалий

час жив Фредерік Шопен – відомий композитор.

• Під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-

1902 рр. українець Юрій Будяк врятував одного молодого

англійського журналіста. Ним був Вінстон Черчилль.

• Більшість українських слів починаються з літери «п».

Найчастіше використовують букву «о». Букви «ф» і «г»

використовують найрідше.

За матеріалами: http://vsviti.com.ua/ukraine/20700
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