
Вікторина «Моя Україна!»: 

1. Територією України пролягав один з найбільших історичних 

транспортних шляхів, що мав назву: 

а) Шлях із варяг у греки; 

б) Шовковий шлях; 

в) Чумацький шлях. 

 

(Відповідь: 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 Давньої 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). 

2. З дванадцяти лавр світу скільки знаходяться в Україні: 

а) 1; 

б) 4; 

в) 6. 

(Відповідь: З дванадцяти лавр світу 4 знаходяться в Україні. Три 

православні та одна греко-католицька. Це: 

– Києво-Печерська лавра, Київ (існує з 1051), 

– Почаївська лавра, Почаїв, Тернопільська область (з 1833), 

– Свято-Успенська Святогірська лавра, Святогірськ, Донецька область 

(має статус лаври з 2004), 

– Свято-Успенська Унівська лавра студійського уставу (греко-

католицька), Унів (з 1898). 

Інші лаври: в Росії – 2, в Грузії – 1, в Польщі – 1, в Румунії – 1, в Палестині 

– 1, в Греції – 2). 

 

3. Найглибша у світі станція метро знаходиться у: 

а) Києві; 

б) Харкові; 

в) Львові. 

(Відповідь: Найглибша у світі станція метро знаходиться у Києві – 

«Арсенальна». Вона проходить під землею на глибині 105 м. Станцію біля будівлі 

парламенту побудували в 1960 р., однією з перших. За деякими даними, у тунелях 

біля «Арсенальної» є таємні схованки для політичної верхівки) 

4. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень належить композитору: 



а) Миколі Леонтовичу; 

б) Миколі Лисенкові; 

в) Семенові Гулаку-Артемовському. 

(Відповідь: 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). 

 

5. Скільки років найстарішому дубу в Україні: 

а) 2000; 

б) 800; 

в) 1300. 

(Відповідь: Найстарішим деревом в Україні вважається 1300-річний дуб в 

урочищі Юзефін Рівненської області). 

 

6. Чи знали ви, що перший рамковий вулик винайдено в Україні?! А в 

якому році: 

а) 22 січня 1919 року; 

б) 24 серпня 1991 року; 

в) у 1814 році. 

(Відповідь: Перший рамковий вулик винайдено в Україні в 1814 р. Петром 

Прокоповичем. Україна в останні роки впевнено зберігає місце в трійці світових 

лідерів із виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами 

виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно першою у світі з 

виробництва меду на душу населення (1,5 кг). 

 


