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Хай буде вільна Україна на всі часи, на всі роки  
(слово від редактора) 

К в і т е н ь — 2 0 2 1 ( С п е ц в и п у с к )  

Україна – це вічність, не тільки сьогоднішня, 

 але передусім майбутня і минула. 

Я.Стецько 
 

     День Незалежності – величне свято волі і свободи українців, 
торжество правди і справедливості. Під жовто-синім прапором, під 
охороною золотого тризубого Герба живе і розвивається наша 
Україна, яку ми любимо, захищаємо і яку залишимо у спадок нашим 
дітям і онукам. 

     Цей день – результат боротьби українського народу за право мати 
свою державу. У цьому ньому переплелися мрії багатьох поколінь 
українців про свободу і незалежність, їхні прагнення вільно жити і 
бути господарем у власній, суверенній державі. 

     Цей день передає дух патріотизму та гордості за свою націю, яка, 
пройшовши тяжкі випробування, створила свою незалежну державу, 
знаменуючи єдність, міцність волі і духу українського народу. 

     Цей день – не просто День народження держави. Це свято пам’яті 
про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за 
державність, це день пошани загиблих Героїв Небесної сотні, це 
невимовний біль за втраченими на Сході України українськими 
воїнами і добровольцями, які ціною власного життя захищали 
територіальну цілісність, державність, суверенітет нашої країни. 

     На превеликий жаль, сьогодні український прапор, прапор кольорів 
мирного неба і золотого поля, залитий кров’ю героїв українського 
народу і окроплений сльозами матерів. Ми, українці, продовжуємо 
сплачувати велику ціну за право називатися нацією гордих і вільних 
людей. 

     Зберегти Незалежність, збудувати міцну державу – наш святий 
обов’язок перед тими, хто розпочав шлях до суверенітету, хто був 
корінням, джерелом української держави, хто залишив нам у спадок 
любов до Батьківщини, вивірені часом кращі риси народної душі та 
народного характеру. 

     Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу державу, 
прагненням до єднання та порозуміння, а джерело віри, надії і любові 
до України буде невичерпним. 

 
Козека І.І., заступник директора з НВР  
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Як  любо відчувати себе дитям, 
Коли у тебе ненька  - Україна! 

О. Бурбеко 
 

     День Незалежності – це чудовий привід 
вкотре зізнатися в любові до України та 
згадати той день, що став переломним в 
історії нашого народу, точкою відліку, з 
якої розпочала свій поступ у майбутнє 
вільна, суверенна Україна, народ якої став 
нарешті господарем своєї землі й творцем 
власної долі. 

     Проте цього знаменного дня не було б, 
якби не події, що сталися напередодні. 
Почались вони з потужного вибуху на 
Чорнобильській АЕС у квітні 1986 року. 
Саме ця дата, на думку істориків, стала 
початком руйнації могутньої імперії СРСР. 
Мирний атом і віра у всемогутність влади 
похитнулася після цієї технологічної 
катастрофи. 

     Через кілька років, а саме в серпні 1991 
року сталася ще одна подія – спроба 
державного перевороту в СРСР з метою 
усунення від влади президента Михайла 
Горбачова. Бурхливі події кількаденної 
тривалості стали доленосними і для 
України – 24 серпня 1991 року було 
проголошено Незалежність України. Ця 
видатна дата золотою сторінкою ввійшла в 
історію України. Здійснилася споконвічна 
мрія українців – бути господарем на своїй 
землі. Майже тисячу років, з часів 
Київської Русі, українці прагнули вільно 
жити, сповідуючи свої традиції і звичаї, не 
знаючи при цьому поневірянь і утисків. 

     ... Майже 30 років назад відбулася ця 
подія. Проголошення Незалежності стало 
головним святом країни. Це свято пам’яті 
про тих, хто творив націю і боровся за 
державність. Це свято—нагадування про 
високу ціну і значення суверенітету 
України. Це свято щорічної зустрічі 
Минулого й Майбутнього. Це свято 
творення історії Батьківщини, її сьогодення 
і майбутнього. Це свято волі і свободи 

українського народу. Це свято 
майбутнього покоління, тобто нас з 
вами. 

     Кожен з нас – це частинка України. 
Саме від наших дій залежить її 
майбутнє. 

     Любов до Батьківщини, до рідної 
держави не може бути абстрактною. 
Вона повинна проявлятися в 
конкретних діях. «В опенспейсі ІТ-
офісу, на шахті під землею, на сцені 
опери, на спортивних аренах чи у 
пшеничному полі – ми всі будуємо 
незалежну Україну», – говорив  
президент України В.Зеленський, 
звертаючись і до нас з вами. 

     Будуйте незалежну державу! 

     Любіть і бережіть свою країну – 
нашу рідну Україну! 

     Бажаю, щоб життя ваше було 
яскравим і багатим як кольори 
національного стягу: синім і мирним, 
як небо, та жовто-золотавим, як 
пшеничні поля України. 

     Держава наша – є! 

     Держава наша – буде! 

 

 

Іванова Кіра, президент дитячого 
самоврядування «ФедВіМ»,  

учениця 11-А класу 

Ми віримо в майбутнє твоє, Україно! 



поля зливаються в красивий, самобутній синьо-
жовтий прапор. І ми, як ніхто, знаємо справжню 
ціну Незалежності. Знаємо, як захищати 
державу, відвойовувати свої міста і шанувати 
пам’ять Героїв, які віддали життя за 
Батьківщину. 
     Саме з метою вшанування українців, які 
відстоювали і відстоюють торжество правди і 
справедливості, творили націю, боролися за 
державність, захищали цілісність держави в 
школі проведено багато цікавих, інформаційно 
насичених, пізнавальних заходів. Серед них: 
 години цікавої інформації «Україна, що 

дивує»; 
 поетичний урок «Як зірка в небі – Україна 

в серці»; 
 прес-репортаж «Історія України в обличчях 

і фактах»; 
 аукціон пізнавальних повідомлень 

«Українці, що вдосконалили світ»; 
 виставка-літопис «Наша Вітчизна у світі 

єдина: велична, могутня, свята Україна»; 
 онлайн-знайомство «Обличчя Незалеж-

ності: В’ячеслав Чорновіл»; 
 історичний хронограф «Календар нашої 

Незалежності»; 
 історична стежка «Що розповісти про мою 

Україну»; 
 виставка-панорама «Україна у просторі і 

часі»; 
 поетичний конкурс «Навіки будь єдина, 

рідна земле, Україно»; 
 конкурс малюнків «Я малюю Україну»; 
 флешмоб «Вічно жива Україна моя»; 
 огляд літератури «Єдина та неподільна 

Україна»; 
 онлайн-споглядання «Краса України» 

тощо. 
     30-річчя Незалежності України ще попереду. 
На нас чекає багато цікавих подій. Нехай же всі 
вони справдяться, і над нашою державою засяє 
сонце миру, а в житті кожного з нас буде більше 
добра. 
     Бажаю вам незламної віри в щасливу долю 
України. 
  Хай знає весь світ про казкову країну, 
  Де синєє небо та жовті поля. 
  Хай квітне щаслива моя Україна –  
  Найкраща, безцінна, любима земля! 
 
 

Заколодяжний Нікіта, учень 11-А класу 
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Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі 
катки історії. На ній відпрацьовані всі види 
випробувань. Вона загартована найвищим 

гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. 

Л.Костенко 
 

          24 серпня 1991 року Верховна Рада 
України прийняла історичний документ 
виняткового значення для долі українського 
народу – Акт проголошення Незалежності 
України. Прийняття цього Акту припинило 
існування Української Радянської 

Соціалістичної Республіки і проголосило появу 
нової незалежної держави України. Втретє за 
350 років від Визвольної війни середини ХVІІ 
століття Україна здобула самостійність. У 
результаті одвічна мрія багатьох поколінь 
українського народу здійснилася: українці 
нарешті здобули власну державу і отримали 
могутній поштовх для подальшого розвитку 
національного життя. Так на політичний карті 
світу з’явилася нова незалежна держава – 
Україна. 
     30 років, що спливли з того часу, були для 
України і її громадян багатими на події. 
Чимало з них були щасливими і радісними, 
інші вимагали терпіння і мужності. 
Випробуванням нашої любові до Батьківщини 
стали останні роки, коли кращі сини й доньки 
нашої країни стали на її захист. Багато з них за 
її волю та незалежність віддали свої життя. 
Серед них і наш випускник – Дмитро 
Арциленко.  
     Тож поняття незалежності та єдності 
України набуло для нас особистого змісту. А 
дух патріотизму об’єднав усіх нас в єдину 
сучасну політичну націю. Націю, яка зможе 
вистояти у будь-яку негоду – і перемогти! 
Головне сьогодні – не поступитися ні 
територіями, ні людським життям, ні 
національним кодом. Тому що ми, українці, 
вміємо віддано любити свою землю, де небо і 

Україно, ти – єдина, неповторна і свята 
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«Душу й тіло» положив на вівтар України 
(обличчя Незалежності) 

(продовження, початок в № 5,6,7) 

Якби мене запитали, чи жалкую я 
за тим, як склалося моє життя, 
про відсиджені 15 років, я б 
відповів: анітрохи. І якби 
довелося починати все спочатку 
та вибирати. я б обрав життя, яке 
прожив. 

В.Чорновіл 

 

        В’ячеслав Максимович Чорновіл – 
багатогранна особистість, політик і 
людина, справжній лідер і провідник 
нації, державний і громадський діяч, 
журналіст, народний депутат, який «не 
став президентом України, але став 
Національним Героєм» (посмертно), 
своєю діяльністю наближав створення 
незалежної держави. 
     Замість того, щоб стати 
видатним журналістом, 
успішним науковцем, він 
вибрав шлях мученика, борця 
за волю, демократію, Україну. 
Фактично він став початком 
відродження українства.  
     Він став політиком, тому 
значно менше відомо про 
нього як про літератора, 
науковця і викладача. Проте 
всі знають В’ячеслава 
Чорновола як першого 
політв’язня, який очолив Львівську 
обласну раду. Знають як лідера й 
натхненника однієї з найпотужніших 
політичних партій – Народний рух 
України. Знають як мислителя, ідейний 
спадок якого не піддається корозії часу і 
залишається актуальним довгі роки. 
     Присвятивши себе політиці, 
В.Чорновіл провів  у тюрмах і таборах 
близько 15 років, був засуджений 4 рази. 
В один із років витримав 83 допроси. Він 
ніколи не свідчив проти друзів, хоча від 
нього цього дуже чекали. Саме 
мордовські табори та якутські тюрми 
шліфували талант В’ячеслава, саме тут 
він став філософом і стратегом. 

     Пройшовши через всі тюремні тортури, 
він не зламався. Більш того – він став 
уособленням незламного духу. Він жив 
тим, у що вірив, «писав те, що думав, 
думав, що писав», і жодного разу не 
зрадив тому, що для нього було по-
справжньому важливе. Він був і 
залишається опозиціонером до того, що 
гальмувало шлях до Незалежності 
України, до Моральної людини, і там, в 
таборі, і тут, у новій реальності. 
     На нього полювали все життя, затуляли 
рота, виривали з рук перо, арештовували, 
морили голодом, паплюжили плітками, 
погрожували. Але він жив високими 
ідеями і високою метою, за які і положив 
«тіло й душу» на вівтар України. 
     Ми завдячуємо йому за те, що саме він 

ініціював проголошення 
Декларації про державний 
суверенітет України та Акту 
проголошення Незалежності 
України 24 серпня 1991 року. 
     Він дожив до омріяної 
Незалежності, та неперед-
вчасна смерть обірвала його 
життя «миттю, на льоту». 
     Він уже там ... в інших 
вимірах, дивиться на нас 
очима людини з іншої 
держави, де розуміють без 

слів. «Лише прапам’ять долітає звідти, 
переливає золотий пісок» (Л.Костенко). А 
тут, в Україні – могутнє відлуння його 
невитраченого таланту. 
     Лишилась Україна. 
     Лишився в пам’яті він – вісник її 
трагедійної долі, вісник її майбутнього, 
обличчя Незалежності. 
     І дай нам, Боже, осягнути і зрозуміти 
цього Великого Українця, щоб після цього 
вже не розлучатися з ним ніколи. 
 

     Далі буде. 
 

Сочан Владислав, учень 8-А класу 
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Проби пера 

«Я лише струна на арфі України» 
О.Бурбеко 

*** 

Україна… Це слово, мов пісня гучная, лунає. 

Скільки в ньому краси, скільки радості,  

скільки надії!  

І народ мій, прославлений генієм Лесі,  

ніхто не здолає. 

Наче Мавка чарівна, він прагне до щастя, до мрії. 

Нас багато на ниві життєвій,  

і в кожного різні дороги. 

Всяке серце по-своєму радісну пісню виводить. 

Але кличуть братів і сестер Батьківщини пороги, 

Лише тут і надія, і сила, й натхнення уродять. 

Україно, ти затишна казка, омріяне диво. 

Тут зростає нове покоління,  

що в «завтра» торує шляхи. 

Вірю: Лесині доньки й сини пам’ятають важливе, 

І вертаються з дальніх країв заблукалі птахи. 

Знов весна, воскресає навколо природа, 

Знов сопілочка грає, пробуджує думку й чуття. 

Україна живе, не зів’яне повік її врода, 

І на крилах свободи полине вона в майбуття. 

  
Каменецька Світлана, учениця 11-А класу 

Положий Т.М., учитель української  
мови та літератури 

  

 

 

*** 
Україно, Україно, 
Мій рідний краю, 

Цілим серденьком дитини 
Я тебе кохаю. 

І щодня шлю молитву 
Всевишньому Богу, 

Щоб послав нам в Україну 
Щасливу долю! 

 
Хвостова Діана,  

учениця 5-Б класу  
 

 
 

Мрії про Україну 
Україно моя рідна, 

Люба ненько ти моя! 
Дуже гарно бачити, 

Як ідуть жнива, 
Як родючі  наші землі 

Урожаї нам дають. 
І там, на просторі, 

Дружньо всі живуть. 
Мрію, ненько -Україно, 
Щоб щасливою ти була, 

Щоб над нашим мирним небом 
Лунала пісня солов'я. 

Щоб люди були всі здорові, 
Жили в злагоді й любові. 

Казкова моя Україно! 
Моє серце для тебе співа, 

Ми без тебе, Україно, 
Наче пташка без крила. 

 
Даценко Олексій,  

учень 7А класу 
 
 

У МОЇЙ КРАЇНІ 
У моїй країні 
Золоті дощі, 
У моїй країні 

Сонечко блищить. 
На Вкраїні милій 
Вся моя сім’я – 

Дід, бабуся, мама 
І маленький Я! 

 
Супрун Роман,  

учень 5-Б класу 
 
 

МОЯ МРІЯ – УКРАЇНА 
 

Розквітай під небом синім, рідна Україно!  
Добра, хлібосольна, вільная країна. 

Чиста вода ллється із джерел цілющих, 
Біля них калина і верба квітуча. 
Річки і моря, чарівні Карпати, 

Гордість – вишиванки й традиційні свята! 
 

Яценко Анастасія,  
учениця 7-Б класу  



Патріотизм – почуття соромливе й делікатне… 
Побережи святі слова, не кричи про любов до 

Батьківщини на всіх перехрестях. Краще мовчки 
працюй в ім’я її блага та могутності. 

В.Сухомлинський 
 
     Можна дуже багато розказувати про долі 
видатних українців від часів Київської Русі 
до сьогоднішніх днів. Чимало з них 
здійснили подвиги в боротьбі за розбудову 
української держави, деякі зазнали 
переслідувань і кривавих розправ, не 
вписались в прокрустове ложе усталених 
стандартів та ідеологій. 
     Мова сьогодні піде тільки про деяких із 
них. 

Володимир Вернадський 
     Світоч укра-
їнської науки. 
Його ім’ям названа 
Національна біблі-
отека. Вчений-
натураліст, мисли-
тель і громад-
ський діяч. Акаде-
мік, один із 

засновників і перший президент Української 
академії наук. Найяскравіший представник 
космізму, творець науки біогеохімії. 
Розвивав вчення про ноосферу – сферу 
розуму, взаємодії суспільства і природи, в 
межах якої розумна людська діяльність стає 
визначальним фактором розвитку. 

Сергій Корольов 
     Батько практичної космонавтики, став 
прикладом для 
мільйонів хлопчаків, 
що марять брати 
участь у підкоренні 
космосу. Учений, 
конструктор і органі-
затор виробництва 
ракетно-космічної 
техніки та ракетної 
зброї, космічного 
ракетобудування і кораблебудування. Є 
ключовою фігурою в освоєнні людиною 
космосу. Завдяки реалізації його ідей був 
здійснений запуск першого штучного 
супутника Землі і першого космонавта Юрія 
Гагаріна. 

 

Борис Патон 
     Видатний вчений в галузі металургії і 
технології металів, професор, доктор 
технічних наук і перший в історії Герой 

України. Він з 1962 
року очолював Націо-
нальну академію наук 
України, а з 1958 року 
він - академік Націо-
нальної академії наук 
України. Під його 
керівництвом створено 
принципово новий 
спосіб зварювання – 
електрошлаковий. 

Патон першим почав дослідження в галузі 
застосування зварювання і споріднених 
технологій в космосі. Автор і співавтор 
понад 720 винаходів (500 іноземних 
патентів). 

Іван Кожедуб 
     Легенда авіації, приклад 
для безлічі юнаків, які 
стали на шлях підкорення 
небес. Льотчик-ас часів 
Другої світової війни, 
найбільш результативний 
льотчик-винищувач в авіа-
ції союзників. Був відмін-
ним стрільцем і вважав за 
краще відкривати вогонь на 
дистанції 200-300 метрів, 

вкрай рідко зближуючись на меншу 
відстань. До кінця війни здійснив 330 
бойових вильотів, в 120 повітряних боях 
збив 62 літака противника. 

Олександр Шалімов 
     Хірург, один із 
засновників української 
хірургічної школи. Ввів 
нові методи операцій при 
захворюваннях органів 
травлення, серця, онко-
логічних захворюваннях, 
провів близько 40 тисяч 
операцій. Став першим 
лікарем, який провів 
вдалу пересадку 
підшлункової залози хворому на діабет. Під 
керівництвом Шалімова була проведена 
перша в Україні операція з пересадки серця. 
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Микола Амосов 
     Епохальна особистість в історії 
української медицини. Вчений-
медик, автор новаторських методик 
в кардіології та торакальній хірургії, 
автор системного підходу до 
здоров’я, дискусійних робіт з 
геронтології, проблем штучного 
інтелекту і раціонального 
планування суспільного життя 

(соціальної інженерії). У 1963 році провів 
перше в СРСР протезування мітрального 
клапана серця. 

В’ячеслав Чорновіл 
     Найяскравіший приклад 
людини, яка присвятила життя 
боротьбі за суверенітет Укра-
їни. Дисидент, журналіст і один 
із засновників Народного руху 
України. Був засуджений майже 
на 15 років за книгу про 
шістдесятників «Горе від 
розуму» та видання підпільного 
журналу «Український вісник». Перший 
політв’язень, який став головою Львівської 
обласної ради, народним депутатом України та 
кандидатом на посаду президента. 

Василь Стус 
     Поет, дисидент, політв’язень. Активно 
протестував проти культу особи в СРСР. Був 
заарештований за «антирадянську агітацію і 
пропаганду». Відсидів 5 років у таборі в 
Мордовії та 2 роки в Магаданській області. 

Повернувся в Київ, де 
продовжив свою діяльність. 
Виступав на захист «в’язнів 
совісті». Вдруге заарештували на 
початку 1980 року, отримав 10 
років примусових робіт і 5 років 
заслання. Помер у 1985 році 
після оголошення голодування в 
карцері. 

Валерій Лобановський 
     Видатний футболіст, тренер, завдяки якому 
Україна залишила яскраву сторінку в історії 
світового футболу. Протягом багатьох років 
очолював київське «Динамо», 
з яким двічі вигравав Кубок 
володарів кубків. Тричі був 
наставником збірної СРСР, з 
якою став віце-чемпіоном 
Європи 1988 р. Головний 
тренер збірної України у 2000-
2001 роках. Один з кращих 
тренерів в історії футболу, 

входить в список 50 кращих тренерів за 
останні 50 років (1959-2009) за версією World 
Soccer, а також в список кращих тренерів 
післявоєнного періоду. Посів сьомий рядок у 
списку кращих тренерів в історії футболу за 
версією World Soccer. 

Богдан Ступка 
     Всесвітньо відомий драматичний актор, 
якому були підвласні будь-які образи й 
персонажі. Виконав близько 100 ролей на 
кіноекрані і більше 50 на театральній сцені. За 
свою кінокар’єру був удостоєний 
близько 15 кінонагород і призів. 
На нью-йоркській прем’єрі 
нового фільму Кіри Муратової 
«Два в одному» Ступку ставили в 
один ряд з Робертом Де Ніро, 
Аль Пачіно та Ентоні Хопкінсом, 
відзначаючи майстерність його 
акторської гри. 

Леонід Каденюк 
     Перший космонавт 
незалежної України, 
льотчик-випробувач, 
генерал-майор військово-
повітряних сил України 
протягом 19 листопада – 5 
грудня 1997 року зробив 
короткотерміновий (15 діб 
16 годин) космічний політ 
в якості спеціаліста з 

корисного навантаження на американському 
космічному кораблі-шатлі «Колумбія». 
 
     Українці – народ героїв і народ-герой. Саме 
з народу України вийшли всі перераховані 
вище герої. 
 
 
     Далі буде (Пилип Орлик, Іван Піддубний, 
Ілля Мечніков, Володимир Хавкін, Іван 
Пулюй, Юрій Кондратюк, Микола Міклухо-
Маклай, Микола Леонтович, Володимир 
Горовиць). 
 

Сергєєв Олександр, учень 10-А класу 
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     У силу різних причин тисячі українців зму-
шені були шукати кращої долі за кордоном. 
Але навіть у чужих країнах вони пам’ятали 
про своє походження та змогти вразити світ 
своїм талантом. Вони займали важливі держав-
ні посади, підкоряли космос та високу моду, 
знімалися у найкращих фільмах та робили важ-
ливі наукові відкриття для людства. 

     Сьогодні мова піде тільки про деяких із них. 

Квітка Цісик була неймовірно талановитою. 
Її голосом захоплювався весь американський 
шоу-бізнес. З нею працювали продюсер Майк-
ла Джексона (Квінсі Джонс), Уітні Х’стон і ін-
ші світові зірки. Шанувальники в голосі Квітки 

вгадували зву-
чання скрипки. 
Вона легко 
експерименту-
вала зі стиля-
ми від джазу 
до класики. 
Мала великий 
успіх як у ви-
конанні 
«попсових» 

пісень, так і в оперному стилі. Голос співачки 
звучав у рекламі для McDonald’s, Coka-Cola, 
American Аirlines та Ford Motors. Протягом 16 
років вона була офіційним голосом компанії 
Ford Motors, за підрахунком якої її голос про-
слухали 22 млрд. раз, тобто в кілька разів біль-
ше, ніж населення на Землі. 

Ігор Сікорський. Перше світове визнання 
здобув у 24 роки: його літак «Ілля Муромець» 
став рекордсменом у вантажопідйомності. Зго-
дом авіаконструктор переїхав у США, де від-
крив власну компанію з виготовлення гелікоп-
терів, які використовували Збройні сили США. 
Саме літаки українського інженера першими в 
історії перелетіли Атлантику і Тихий океан, 
з’єднали континенти і дозволили долати вели-
чезні відстані за лічені години. 

Серж Лифар ще з юності тяжів до мистецт-
ва: він співав у хорі, грав на скрипці та форте-
піано. У 17 років став займатися балетом. У 
Парижі, куди його забрала вчителька танців, 
він став справжнім богом танцю, яким захоп-
лювалися митці та критики. Серед його друзів 
– Пабло Пікассо, Сальвадор Далі, Коко 
Шанель. Коли президент Франції Шарль де 

Голь запропонував йому громадянство, він 
відмовився, сказавши «Я українець – і цим 

пишаюсь». 

Міла Йовович у 5 років 
емігрувала з батьками в 
Америку, де розпочала 
успішну акторську кар’є-
ру. На її рахунку багато 
ролей у кіно, серед найві-
доміших – фільми Люка 
Бессона: «П’ятий еле-
мент», «Оселя зла», 
«Посланниця: історія 
Жанни д’Арк». Крім зйо-
мок в кінофільмах, Міла 

співає, грає на музичних інструментах та є 
професійною моделлю. Вона дуже часто 
приїжджає в Україну, а під час Революції 
Гідності підтримала українців та закликала 
жертвувати гроші на допомогу постражда-
лим на Майдані.  

Соломія Крушельницька – володарка не-
перевершеного сопрано у три октави. Її спів 
нікого не залишав байдужим. Оперною ді-
вою захоплювався увесь світ. Соломія легко 
співала твори вісьмома мовами. Аби слухачі 
знали, звідки вона родом, після концертів 
співачка часто знайомила публіку з україн-
ськими піснями. 

 

Богдан Гаврилишин – економіст зі світо-
вим ім’ям. Він був членом Римського клубу 
(міжнародної організації, яка об’єднує гро-
мадських діячів та вчених з понад 30 країн 
світу). Завдяки йому з’явився Всесвітній фо-
рум у Давосі – сюди щороку з’їжджаються 
політики та перші особи світового бізнесу. 

Енді Воргол (Андрій Варгола) став леген-
дою за життя, зробивши з реклами справжнє 
мистецтво. Він – творець поп-арту: створю-
вав рекламу, знімав фільми, випускав жур-
нали та навіть мав власний телеканал. Куль-
товими роботами стали серія «Кока-Кола», 
«Суп у бляшанці», « 8 Елвісів», «Монро» та 
інші. 

Анна Ярославівна – донька Ярослава Муд-
рого. Вийшовши заміж за короля Генріха, 
стала прабабцею майже 30 королів, родона-
чальницею двох європейських династій – 
Бурбонів та Валуа. Мала відмінну освіту: 
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знала і науки, і мистецтва, писала вірші, скла-
дала музику, говорила й писала на декількох 
мовах. Саме з її легкої руки почався справжній 
розвиток могутньої європейської держави – 
Франції, де її досі шанують як рішучу, наполе-
гливу та безкорисливу правительку, що зміни-
ла хід історії. 

 

Стів Возняк – один із засновників усім відо-
мої компанії Apple, винахідник персональних 
комп’ютерів, які тепер стоять на кожному ро-
бочому столі. Допоміг налагодити виробницт-
во таких комп’ютерів йо-
го шкільний товариш 
Стівен Джобс. Сьогодні 
Возняк – міліонер, а ще 
режисер комп’ютерних 
зйомок багатосерійних 
фільмів, сам знімається в 
них, зокрема, в багатосе-
рійному телешоу «Танці 
з зірками», де, до речі, 
його партнеркою стала 
Каріна Смирнова з Харкова.   

 

Макс Левчин у свої 27 років створив рево-
люційну систему платежів PayPal, яка вирізня-
ється безпекою фінансових операцій і якою 
зараз користується цілий світ. Він віце-
президент з розробки в компанії Google і один 
з найуспішніших та найбагатших програмістів 
у Силіконовій долині у США. 

 

Вейн Грецькі – канадський хокеїст, який вста-
новив 61 хокейний рекорд та став символом 
нового хокею за свою майстерність у гольових 
передачах, технічність та невловимість. Його 
портрет красується у Залі хокейної слави То-
ронто. 

 

Любомир Романков одержав 65 патентів на 
винаходи у галузі комп’ютерної техніки. Один 

із них засвідчує його автор-
ство на винахід мікроголов-
ки для запису і зчитування 
інформації, що уможливи-
ло створення жорстких дис-
ків у персональних комп’ю-
терах. Він член Світового 
конгресу вільних українців, 
заснував у Едмонті україн-
ську радіопрограму. 

 

Степан Тимошенко написав підручник з 
опору матеріалів, яким користуються для під-
готовки інженерів-механиків у всьому світи. 
Він перекладений багатьма мовами світу. Ін-
женери, яких він навчав у Сполучених Штатах 
Америки, впевнені, що їх Боїнги не літали б, 
як би не Тимошенко. 

     Багато вихідців з України стали державни-
ми і політичними діячами зарубіжних країн. В 
Ізраїлі, наприклад, два вихідці з України стали 
президентами, а чотири – прем’єр-міністрами. 
У Франції уряд країни очолював П’єр Берего-
вуа (Береговий), батьки якого вихідці з Ізюма 
Харківської області. 

     Родинні корені в Україні має Марина Владі 
– уславлена французька кіноактриса, дружина 
Володимира Висоцького, вчений-
енциклопедист Володимир Вернацький, мік-
робіолог Микола Гамалея, класик світової ан-
тропології та етнографії Микола Міклухо-
Маклай, природодослідник Микола Пржева-
льській, медик Микола Скліфасовський, кіно-
режисери Сергій Бондарчук і Андрій Тарков-
ський, кіноактриси Еліна Бистрицька, Нона 
Мордюкова, Людмила Гурченко, художник 
Давид Бурлюк, композитор Ісак Дунаєвський, 
оперний співак Іван Козловський, письменни-
ки та поети Володимир Короленко, Анна Ах-
матова, Михайло Шолохов...  

     Перелік можна продовжувати. Є серед них 

лауреати Нобелівської та інших престижних 
премій, державні і політичні діячі, науковці, 
письменники, художники, архітектори, гене-
рали та адмірали, композитори, бізнесмени, 
спортсмени... Нині база даних про успішних 
вихідців з України досягла близько двох ти-
сяч чоловік. Дійсно, нашого цвіту – по всьо-
му світу. 

 

Басалик Софія, учениця 10-А класу 
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Україна подарувала світові величезну 
кількість талановитих людей. Серед них і жінки. 
Вони прославляють Україну в різних куточках 
світу, творять історію і змінюють світ. І де б вони 
не жили, ми їхні здобутки вважаємо 
українськими. 

Мова сьогодні піде про трьох із них. 

Марина Сергіївна В’язовська 
закінчила механіко-математичний факультет 
Київського національного університету імені 
Т.Шевченка, продовжила навчання в Німеччині, 

де здобула ступінь магістра в 
Кайзерслаутерні. 

У 2010 році захистила 
кандидатську дисертацію в 
Інституті математики НАН 
України, у 2013 році здобула 
ступінь доктора природничих 
наук у Боннському 

університеті та присвятила своє життя вивченню 
упакуванню куль, яке має велике практичне 
значення.  

Як відомо, упакування куль науковці 
вивчають із 1611 року. Німецький математик і 
астроном Йоганн Кеплер припустив, що 
найбільш щільна укладка однакових за розміром 
куль у просторі — пірамідальне упорядкування 
(так розкладають апельсини в магазинах). 
Незважаючи на простоту цієї задачі, її 
розв’язання з’явилося лише у 1998 році, коли 
американець Томас Хейлс довів гіпотезу Кеплера 
для трьох вимірів за допомогою математичних 
аргументів і складних машинних обчислень. 

Візуалізувати упакування куль у 
багатовимірному просторі складно. Ця задача 
пов’язана із кодами виявлення і корекції помилок 
у мобільних телефонах, Інтернеті та космічних 
дослідженнях — для відправки повідомлень 
через канал із шумами. 

Уявімо, що кожен із нас, отримавши 
порожню коробку і тенісні м’ячики, здогадається, 
як упакувати їх у цю коробку так, щоб вільного 
простору в коробці залишилось якомога менше. 
Але далеко не кожен зрозуміє, що в цей момент 
він розв’язує задачу з галузі комбінаторної 
геометрії, де м’ячики — це кулі, а коробка — 
тривимірний простір. 

Упакування куль у багатовимірних 
просторах використовують для покращення 
передачі сигналу. Наприклад, код, пов’язаний із 

24-вимірним упакуванням, використовує 
космічний апарат «Вояжер». Сигнал, який 
він посилає, щоб повідомити про космічні 
відкриття, зазвичай викривляється: він 
розбивається на 24 біти, один із яких 
змінюється. Як розшифрувати сигнал? 
Завдяки тому, що кулі в упаковці 
розташовані далеко одна від одної, можна 
зрозуміти, який із сигналів неправильний, і 
виправити його. 

Можливо, зовсім скоро на сторінках 
підручників із математики з’явиться розділ 
«Упакування куль» і прізвище українки 
Марини В’язовської. Саме вона зуміла дати 
відповідь на запитання: що буде, якщо 
тенісні м’ячики помістити не в тривимірний 
простір, а у 8- або  24-вимірний. 

Марина В’язовська продовжує 
займатися наукою. Нещодавно вона 
опублікувала наукову статтю, в якій 
визначила відсутню функцію для простору 
розмірності 8. Вона на 23 сторінках довела, 
що для цієї розмірності найбільш 
оптимальною буде решітка E8. Через 
тиждень з’явилася ще одна робота у 
співавторстві з Пітером Сарнаком, Генрі 
Коном і ще трьома математиками, в якій 
учені написали про решітки Ліча.  

 

Анастасія Петришак. Обдарована 
скрипалька з Івано-Франківська виїхала до 
Італії у віці 11 років. Нині їй 24. Торік вона 
підкорила Європу, зігравши в залі Санта-
Чечилія в Римі на скрипці «Il Cremonese» 
1715 року роботи Антоніо Страдіварі. Свого 
часу саме на цьому інструменті грав сам 
Нікколо Паганіні, виконуючи свій концерт 

№1. Анастасія також 
виконала цей твір.    

У 5 років Анастасія 
Петришак почала 
вчитися грати на 
фортепіано, щоб не 
відставати від брата. 
Через кілька років вона 
почула в рідному Івано-
Франківську вуличного 
скрипаля, і... батьки 
виконали бажання 
дочки, яка заявила: 

«Хочу грати на скрипці!». Наступного дня її 

Україні є ким пишатис 
Українки, які підкорили світ 



записали в клас струнних інструментів 
Марти Калинчук. Перша вчителька змогла 
розвинути в Анастасії любов до скрипки  й 
розкрити її природній талант. Відтоді 
українка практично не розлучалася з 
інструментом.  

Сама Анастасія вважає, що запізно 
пішла вчитися грати на скрипці, тож 
намагалася наверстати втрачений час і 
займалася більше від усіх, їздила на 
конкурси й виступала на концертах. 

У свої 24 роки Анастасія Петришак 
дає численні сольні концерти у 
всесвітньовідомих театрах і концертних 
залах, знімається в документальних 
фільмах, бере участь в італійських 
телевізійних програмах.  

Анастасії Петришак довіряють не 
лише давати концерти на 300-400- річних 
інструментах, але й звертаються до неї  
тоді, коли їх треба налаштувати. 

З 2010 року Анастасія Петришак 
співпрацює з відомим тенором Андреа 
Бочеллі. Саме завдяки спільному концерту 
скрипалька вперше за довгі роки приїхала  
в Київ. На Батьківщину Анастасія 
Петришак приїжджає нечасто, але дуже 
сумує за рідними місцями. 

Зараз Анастасія Петришак навчається 
в Швейцарії, в Цюриху, і, за її словами, не 
існує межі, на якій вона хотіла б 
зупинитися у прагненні вчитися й зростати 
у професійному плані. 

  

Гайді-Марія Стефанишин-
Пайпер стала 445 людиною, яка 
побувала в космосі. Здійснила 2 космічні 
польоти (загальною тривалістю 27 діб) і 5 
виходів у відкритий космос.  

У 1985 році майбутня астронавтка 
закінчила Массачусетський технологічний 
інститут зі ступенем магістра за 
спеціальністю машинобудування. 

Після отримання вченого ступеню, 
вирішила йти на військову службу. У 
червні 1985 року вона вступила до 
Військово-морських сил США, де пройшла 
вишкіл у Вишкільному центрі рятувальних 
і підводних операцій ВМС у Панама-сіті 
(штат Флорида). 

1 травня 1996 року капітана 
Військово-морських сил США 
Стефанишин-Пайпер прийняли до корпусу 
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американських астронавтів (NASA-16) як 
кандидата на політ у складі космічної місії. 

Перший політ у космос Гайді-Марія 
здійснила 9 вересня 2006 року після 2 років 
тренувань Її космічна місія тривала до 21 
вересня. Чистий час перебування 

американської 
українки у 
космосі становив 
11 днів 19 годин 
6 хвилин і 35 
секунд. На місію 
STS-115, серед 
іншого, було 
покладено 
завдання 
доставити та 
встановити на 
МКС нові 
сонячні батареї 
та замінити 
супутнє для них 

обладнання. За встановлення батарей 
відповідала саме капітан Стефанишин-Пайпер. 

Саме вона стала восьмою жінкою серед 
156 астронавтів NASA та першою українкою, 
котра здійснила вихід у відкритий космос, 
загальна тривалість якого склала 12 годин         
8 хвилин. 

Наступного року, у листопаді, 
американська українка знову відправилася у 
космос у складі екіпажу шатла Endeavour у 
рамках місії STS-126. Головною метою 
польоту була підготовка МКС до постійної 
роботи на її борту екіпажу з шести осіб замість 
трьох. 

Також у програму польоту входило 
проведення на зовнішній поверхні станції робіт 
з обслуговування та дооснащення, в яких 
активну роль брала Гайді-Марія. 

Українка Гайді-Марія Стефанишин-
Пайпер двічі нагороджена медаллю Navy 
Commendation Medal, двічі — медаллю Navy 
Achievement Medal, медаллю Meritorious 
Service Medal та українським орденом Княгині 
Ольги третього ступеня. 

Орденом княгині Ольги вона 
нагороджена «за мужність і відвагу, виявлені в 
освоєнні космічного простору, зміцнення 
дружби між українським та американським 
народами». 

Васильєва Анастасія,  

учениця 10-А класу 



(продовження, початок у № 5,6,7) 
 

Озера сині, ліси великі, 
Високі гори, глибокі ріки. 
Яка ж красива у нас країна! 
Найкраща в світі Україна. 

Л. Виноградова 

 
Кочубеївські дуби 

     Напевно, ви знаєте, що з 
незапам’ятних часів дуб вважається 
священним деревом у багатьох народів, 

що навіть античних богів частіше за все 
зображували з вінком із дубового листя 
на голові, – знаком непохитності, сили, 
твердості і мудрості. А ще ви знаєте, що 
це дерево здатне прожити декілька 
століть, наприклад, як 700-річний дуб, під 
яким, як кажуть, запорізькі козаки писали 
листа турецькому султану. 
     Хочете знати, скільки років 
найстарішому дубу України? 
     Читайте! 
     Хто не пам’ятає рядків О.С.Пушкіна з 
поеми «Полтава»: 

В Диканці вартою стоять 
Дуби, розрісшися крислато, 
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Про друзів, посланих на страту, 
Вони нащадкам гомонять… 

     Мова йдеться про генерального суддю 
Василя Кочубея та полтавського 
полковника Івана Іскру, страчених за 
наказом гетьмана Мазепи. Дуби були 
свідками цих подій. 
     Існує принаймні дві версії щодо самих 
дубів та їхнього віку. 
     За народними переказами, садили дуби 
Кочубей та Іскра, котрі дружили і були 

свояками, задовго до 
Полтавської битви у день 
народження Кочубея. Якщо 
це було б дійсно так, то 
дуби на наш час сягнули б 
тільки трьохсотлітнього 
рубежу, а це не так. 
     За іншою версією, коли 
складали план маєтку князя 
Кочубея в Диканці, там уже 
було відображено 67 дубів-
велетнів (у різних рядах 
росло 7, 19, 42 дуби, до 
яких входили і 4 нині 
уцілілих). Отже, можна 
припустити, що  на той час 
дубам-велетням було 
більше 300 років. З роками 
більшість з них засохла, 
струхла, згнила у процесі 
природного старіння дерев. 

І якщо дуб може прожити до  800 і більше 
років, то цілком вірогідно, що саме до 
цього рубежу наближаються чотири 
Кочубеївські дуби, про які йдеться в поемі 
«Полтава». Саме на цій версії зупиняються 
і вчені. 
 
 
     Для тих, хто зібрався в дорогу: 
місцезнаходження: Полтавська область, 
Полтавський район, с.Диканька 
Контакти: (8-05350)9-22-50 
 
 

Україна, яка дивує  

З любов’ю до України 
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Урицькі скелі 
     Скелі в геології – це високий 
вертикальний або майже вертикальний 
виступ гірської породи. Якщо скеля 
оточена водою, то вона може утворювати 
невеликий острів. Ми з вами знаємо, що 
до появи скелі призводять процеси ерозії 
та вивітрювання. Найчастіше вони 
зустрічаються на морських узбережжях, 
вздовж річок та в гірських місцевостях. 
Але якими мають бути скелі, щоб стати в 
ряд унікальних пам’яток не тільки в 
Україні, а й в Європі. Цікаво? 
     Читайте! 
     Урицькі скелі – пам’ятка 
природи та археології 
національного значення, яка 
немає аналогів у Європі. 
     На лівому схилі долини 
потоку Уричанки серед лісу 
височіють величні урвисті скелі 
висотою до 50 метрів. Скелі 
являють собою ерозійні останці 
масивних пісковиків палеоцену 
(абсолютний вік 55 млн.р.). 
Вони складені переважно 
сірими масивними та 
грубошаруватими кварцовими 
пісковиками, шари яких під 
впливом тектонічних рухів були 
поставлені майже вертикально і завдяки 
цьому утворили прямовисні стінки. 
     До комплексу урицьких пісковиків 
входять 7 груп скель. Основною 
домінантою в ландшафті є скельна 
група, розміщена в епіцентрі природного 
амфітеатру, що формується схилами гір. 
Висота каменя становить 87м над рівнем 
долини. 
     З роками пісковики змінювали свій 
первісний вигляд, набуваючи 
дивовижних форм і витворів. В одних 
місцях вони виступають у формі великих 
монолітів, в інших – у формах безладно 
сформованих брил. Тут є багато 
природних тріщин, печер, у тому числі і 
рукотворні. У нижній частині скельних 
виступів внаслідок розширення 
вертикальних тріщин водними потоками 
утворилась низка гротів до 2м 

завширшки та 3-5м завдовжки. У міфах 
та легендах їх назвали «Чотири велетні», 
«Три пальці», «Чотири списи», «Орел». 
     Дуже оригінальними є й прояви 
вітрової ерозії скель. Окремі ділянки 
їхньої поверхні вкриті численними 
округленими заглибленнями, 
розділеними порівняно тонкими 
кам’яними стінками, які у загальних 
рисах нагадують бджолині стільники. У 
багатьох місцях замість численних 
стільникових заглиблень спостерігаються 

різного розміру і форми ніші та борозни 
видування. Досить активно розвиваються 
і процеси лускуватого відшарування 
найбільш звітрилих приповерхневих 
шарів пісковика, які надають скельним 
виступам округлої форми. 
     Перебуваючи на території скель, 
відвідувачі можуть захоплюватися 
чудернацькими кам’яними витворами 
природи. За багатовікову історію скелі 
відвідали відомі люди, серед яких королі 
Данило Галицький та Казимир Великий, 
поет Іван Франко та багато інших. 
 
Для тих, хто зібрався в дорогу: 
місцезнаходження: Львівська область, 
Сколівський район, с.Урич 
 

Далі буде... 
 

Сєріков Єгор, учень 9-В класу 
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Україна в мене в серці—не лише на мапі. 
Т. Винник 

           
Спеціально до Дня Незалежності України 

компанія TNS провела онлайн-опитування 
українців. Географія дослідження – вся 
Україна, міське населення, чоловіки і жінки 
у віці 18-55 років. 
     Результати опитування виявилися 
наступними. 
     ТОП-5 відповідей на запитання, про що в 
першу чергу хотіли б розповісти українці 
про Україну іноземцю: 

національна кухня – 39% 
природа України – 37% 
українські міста – 25% 
пам’ятки архітектури – 21% 
краса українських жінок – 20% 

     Мешканці Південного регіону хотіли б 
розповісти про природу України (47%), 
Півночі – про сучасних знаменитостей (9%), 
Центру – про етнічну культуру (22%) Заходу 
– про Революцію Гідності (17%), чоловіки – 
про історичні факти (20%) і красу жінок 
(25%). 
     ТОП-5 перемог України за часи 
Незалежності: 

вибір європейського шляху – 26% 
поява нової армії – 25% 
усвідомлення незалежності – 25% 
безвіз – 22% 
зростання патріотизму – 20% 

     Мешканці  Центрального регіону 
перемогою вважають усвідомлення України 
як незалежної держави (34%), Заходу – 
зростання патріотизму (26%), Революцію 
гідності (25%), Півночі – чоловіки (36%), 
старша вікова група (32%) – появу нової 
армії, молодь (15%) та мешканці великих 
міст (14%) – появу нової поліції. 
     ТОП-5 найважливіших подій для 
становлення незалежності України: 

акт проголошення незалежності – 50% 
ухвалення Конституції – 37% 
Всеукраїнський референдум щодо 

проголошення незалежності – 34% 
Революція Гідності – 26% 
введення гривні – 20% 

     Мешканці Півночі (36%) та Заходу 
(34%) найважливішою подією вважають 
Революцію Гідності, Півдня – відмову 
від ядерного статусу (14%), Центру – 
війну з Росією (28%), чоловіки – війну з 
Росією (25%), молодь – ухвалення Акту 
проголошення незалежності (59%). 
     ТОП-5 цілей України після безвізу: 

припинення конфлікту на Сході 
України – 46% 

викорінення корупції – 45% 
розвиток малого і середнього бізнесу 

– 25% 
вступ України до НАТО – 21% 
зняття депутатської недоторканності – 

19% 
     Мешканці Заходу і Центру 
найважливішими цілями визнали 
припинення конфлікту на Сході України 
(46%), Півночі і Сходу – викорінення 
корупції (45%). 
     ТОП-5 агентів змін в Україні: 

громадяни, народ – 45% 
волонтери, активісти – 44% 
громадські організації – 25% 

Цікаво про Україну та українців 



журналісти, представники ЗМІ – 24% 
Європейський союз – 20% 

     Мешканці Заходу серед агентів змін 
називають Європейський союз (27%), 
Сходу – своїх громадян (39%) та ЄС 
(19%), чоловіки – ЄС (25%) та США 
(19%), молодь – власників підприємств 
та бізнеселіту (9%). 
     ТОП-5 позитивних якостей 
українців: 

волелюбність – 30% 
гостинність – 24% 
доброта – 11% 
дружелюбність – 6% 
щедрість – 5% 

     Західний регіон частіше обирає 
гостинність (33%), Південний – 
волелюбність (41%),     Північний – 
щедрість (13%). 
     ТОП-5 якостей, які допомагають 
українцям долати труднощі й проблеми: 
працьовитість – 47% 
оптимізм – 37% 
терпимість до поглядів та думок – 36% 
життєрадісність, почуття гумору – 32% 
наполегливість, завзятість – 26% 
     Представники молодшої вікової 
групи вибрали тверду волю (29%), 
цілеспрямованість (25%) та сміливість 
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(25%), Західний регіон – працьовитість 
(58%) та старанність (13%). 
     ТОП-5 найпривабливіших туристичних 
регіонів: 

Закарпатська – 31% 
Карпати – 29% 
Львівська – 27% 
берег Чорного та Азовського морів – 

26% 
Шацькі озера – 17% 

     Мешканці Києва визначили лідером 
Львівську область. 
     ТОП-5 міст – «перлин України»: 

Львів – 34% 
Одеса – 21% 
Київ – 19% 
Харків – 17% 
Вінниця – 12% 

     Західний регіон перевагу віддав Львову 
(54%), Північний – Києву (26%), Східний – 
Харкову (27%), Центральний – Вінниці 
(16%), Південний – Одесі (52%). Київ 
назвали 32% киян. 
     ТОП-5 найбільш видатних українців: 

Тарас Шевченко – 30% 
Богдан Хмельницький – 4% 
Григорій Сковорода – 3% 
Степан Бандера – 3% 
Михайло Грушевський – 2% 

     Мешканці Києва перевагу віддали 
Угорю Сікорському (4%), Західний регіон 
– Степану    Бандері (6%). 
     ТОП-10 сучасників, завдяки яким 
знають Україну в світі: 
     Кличко Віталій – 67%, Кличко 
Володимир – 62%, Шевченко Андрій – 
55%, Джамала – 42%, Усик Олександр – 
35%, Амосов Микола – 34%, Бубка Сергій 
– 34%, Вакарчук Святослав – 34%, Руслана 
– 34%, Патон Борис – 33%. 
      Мешканці Півночі (30%) та старша 
вікова група (25%) перевагу віддали 
Борису Патону, Сходу – Яні Клочковій 
(31%), Вірці Сердючці (29%), чоловіки – 
Андрію Шевченку (62%) та Борису Патону 
(24%), жінки – Ліні Костенко (21%).      

 
 

Козека Михайло,  
учень 11-А класу 
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Ми є. Були. І будем ми!  
І вітчизна наша з нами.  
І. Багряний     
  

Україна – найбільша країна в Європі. Її 
територія складає 603500 квадратних 
кілометрів. 

     Україна за кількістю населення посідає 5 
місце в Європі (після Німеччини, Італії, 
Великобританії, Франції) та приблизно 21 
місце у світі. На її долю припадає 7,3% 
населення Європи і 1% населення землі. 

     Серед столиць світу 
у Києві найширша 
головна вулиця – 
Хрещатик. Його 
довжина становить 
1225 м, максимальна 
ширина – 100 м. 

     На тери-
торії України 
зосереджено 
1/4 всіх 
запасів чор-
нозему на 
планеті. 
Чорноземні 
ґрунти 
дають найбільшу кількість врожаю. 

     Україна має найбільші в світі запаси 
марганцевої руди – 2,3 мільярда тонн або 
близько 11% від всього світового запасу. 

     Україна – лідер світового ринку з 
виробництва та експорту соняшникової олії. 
Вона охоплює 60% глобального ринку. 
Українці виготовляють 10,5 млн. тонн 
соняшнику або майже третину всього 
насіння, що вирощується у світі. 

     Україна посідає 8 місце у світі з 
вирощування сої. Соя – п’ята культура в 
Україні за обсягами експортних доходів 
після кукурудзи, пшениці, ячменю й ріпаку. 

     За 10 останніх років експорт української 
сільськогосподарської продукції в Європу 
зріс у 5 разів. 

     В Україні розташовано 7 об’єктів 
Світової спадщини ЮНЕСКО. 

     Два українських вищих навчальних 
закладів увійшли до списку Топ-500 
найкращих університетів світу: КНУ ім. 
Т.Шевченка (Київ) та ХНУ ім. В.Каразіна 
(Харків). 

     За оцінками Національного інституту 
стратегічних досліджень, частка осіб з 

вищою освітою в Україні становить 35%. 
Близько 85% випускників українських 
шкіл відразу вступають до вищих 
навчальних закладів. 

     Найбільша в Європі площа 
знаходиться в Харкові – Площа Свободи. 
Її протяжність – 750м, а ширина – 125м. 
     Найбільшою областю в Україні є 
Одеська. Її площа становить 33310 кв.км. 
    Україна входить до трійки світових 
лідерів із виробництва меду. 
 
 

Максаков Роман,  
учень 10-Б класу 

Україна в цифрах і фактах 



 
     Одна з найкрасивіших та 
наймелодичніших у світі мов —
українська. Ще на початку ХХ століття 
на конкурсі краси мов у Парижі вона 
посіла 3 місце після французької та 
перської. 
     Найромантичніше місце в Україні – 
Тунель кохання. Це природний 
пам’ятник-феномен, який представляє 
собою зелений тунель ідеальної 

пропорційної арки з дерев і кущів, що 
переплелися між собою. 
     В українському місті Рахів 
(Закарпатська область) знаходиться 
географічний центр Європи. 
     Найглибша в світі – станція метро 

«Арсенальна». Вона 
розташована на 
глибині 105,5 метрів. 
     Найвища 
монументальна 
скульптура 
«Батьківщина-Мати», 
розташована на 
високому правому 
березі Дніпра – 
найвища в Європі. Її 

висота з постаментом становить 102 
метри. 
     Найдовша печера в Україні – 
«Оптимістична», що розташована на 
Поділлі. Це гіпсова печера на глибині 
20м, що тягнеться на 216км. Це 
найдовша гіпсова печера у світі, вона 
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поступається лише Мамонтовій печері в 
США. 
     Найбільша українська пустеля «Сахара» – 
Олешківські піски.  Площа пісків становить 
понад 160 тисяч гектарів, що робить її 
найбільшою пустелею Європи. 

     Найвідоміша у світі різдвяна пісня – це 
«Щедрик». Народна пісня, записана 
українським композитором Миколою 
Леонтовичем. Світ знає її як Ring Christmas 
Bells. 
     Три голлівудські актриси: Міла Куніс, 
Міла Йовович та Ольга Куриленко – родом з 

України. 
     Найдовший музичний інструмент у світі – 
трембіта. Її довжина досягає 4 метрів, а 
звуки чути на відстані більше ніж за 10 
кілометрів. 
 
      Найбільший та найпотужніший літак у 
світі збудовано в Україні. Велетень Ан-225 
або, як його називають, «Мрія», внесено до 
Книги рекордів Гінесса за його 240 рекордів. 
      

Мартиненко Марія,  
учениця 10-Б клас 

Чи знаєте ви, що в Україні... 
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«Цвіти, вільна і єдина  
синьоока ненько—вільна Україно!» 

Н. Книшова 

Кожну хвилю у кожну днину 

Гріє душу твоє ім’я, 

Незалежна, горда, єдина, 

Україно моя! 

В. Симоненко 
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Любов починається з... 
#Я люблю Індустріальний 
(до 85-річчя Індустріального району) 

Гричановський Всеволод, 6-Г  

Кондратовець Поліна, 2-Б  

Шептун Владислав, 8-В  

Приходько Руслан, 2-Б  

Н. Книшова 

Любов до України починається з любові до свого міста, району.  

Ми любимо своє місто. Ми любимо свій район. Ми любимо свою Україну. 
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