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В Україні відзначають День Європи у 3-ю суботу травня щорічно з 2003 року. В 2020 році 
День Європи в Україні припадає на  16 травня згідно з Указом Президента «Про День Європи» 
від 19 квітня 2003 р. №339/2003 

День народження Європейського Союзу – 9 травня 1950 року. 9 травня 1950 року 
вважається початком європейської інтеграції. Саме у цей день у 1950 році міністр закордонних 
справ Франції Роберт Шуман виступив із закликом до об’єднання післявоєнних європейських 
держав для їх розвитку та добробуту в майбутньому. Промова політика стала першим кроком на 
шляху до об’єднаної Європи. Європейський Союз затвердив 9 травня як День Європи на саміті в 
Мілані 1985 р. 

 



Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят 

разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту 

за Ярослава Мудрого (1010 – 1054 н.е), який поріднився з 

королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. 

В Україні, у місті Рахів, в оточенні мальовничих Карпат 

знаходиться географічний центр Європи. На 

ділянці звивистої гірської траси Рахів-Ужгород встановлений 

двометровий знак, що засвідчує географічний центр Європи. А 

сама Україна є найбільшою європейською державою, вся територія 

якої географічно знаходиться в Європі. 

Найперша Конституція в світі була створена українцем Пилипом Орликом. 5 квітня 

1710 його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день ним було оголошено 

«Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію прийняли в 1787 р., у 

Франції та Польщі тільки в 1791 році. 

Людина, яка вшанована найбільшою кількістю пам’ятників у світі – Тарас Шевченко 

– геніальний український поет, мислитель і художник. 

В 1934 році в Парижі на конкурсі краси мов українська мова зайняла третє місце 

після французької та перської за такими критеріями, як фонетика, лексика, фразеологія, 

структура речень. Мелодійність же української визнана другою найгарнішою серед мов 

світу, після італійської. 

 

 



Українська мова є однією з найпоширеніших мов в світі (фахівці розрізняють близько 

7000 мов) і за кількістю носіїв займає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю 

серед мов слов’янського походження після російської. Але, вважається, що російська мова 

штучна і НЕ слов’янська, тому українська найпоширеніша серед слов’янських мов. На 

території України більше 32 мільйонів осіб вільно спілкуються українською мовою. З точки 

зору лексики найближчими до української мови є білоруська (84%) і польська (70%) мови. 

Найбільші чоловічі монастирі йменуються Лаврами. Статус Лаври мають лише шість 

монастирів у світі. Три з них знаходяться в Україні. Це Свято-Успенська Києво-Печерська 

Лавра в Києві, що отримала цей статус ще у 1598 р., Свято-Успенська Лавра в м. Почаїв і 

Святогірська Свято-Успенська Лавра на Донеччині. 

Трембіта – конічна дерев’яна труба без бокових отворів. Її довжина може досягати 

чотирьох метрів. Діапазон трембіти – дві з половиною октави. Її звуки чути більш ніж за 

десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі 

використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. 

Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень — це «Щедрик», народна пісня, записана 

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

Christmas Bells. Зазвичай на Youtube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони 

переглядів. 

 

 

 

 



 

Острозька академія – перший вищий навчальний заклад у Східній Європі, найстаріша 

українська науково-освітня установа. У 1576 році князь Острозький Костянтин-Василь 

заснував слов’яно-греко-латинську академію в Острозі. 

Територією України пролягав один з найбільших історичних транспортних шляхів — 

«шлях із варяг у греки» — система річкових шляхів і волоків між ними завдовжки 3 тис. км, 

що пов’язувала північні землі Київської Русі з південними руськими землями та Балтійське 

море з Чорним. Протягом усієї давньої історії Україна-Русь виступала мостом між світами 

Східної Європи і Давнім Сходом, Європою античною, візантійською і латинською. 

Дуб-патріарх – найстаріший дуб в Україні. Йому понад 1300 років. Це дерево – 

унікальне поєднання природного скарбу та історичної спадщини входить в 10 найбільш 

старих дерев Європи. 

На території України зосереджено 1/4 всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні 

ґрунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю і дуже цінні. Під час 

Другої Світової війни німецькі солдати навіть вивозили чорнозем на поїздах. 


