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Факти про Норвегію

Назва Норвегія означає дорогу на північ. Країна має довгу 
берегову лінію і оточена морем. Це розтягнута країна, але не 
особливо широка. Природа урізноманітнена глибокими долинами 
і високими горами. Найвища гора - Ґальхьопіґґен, 2469 метрів над 
рівнем моря. Шпіцберген і Ян-Маєн є частиною Норвегії. Норвегія 
межує з Фінляндією, Швецією і Росією. Станом на січень 2022 року 
в країні проживало 5,4 млн жителів. Понад мільйон людей живуть 
у столиці країни Осло та довкола.  
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Економіка     
Найбільшим джерелом доходу є видобуток та експорт 
нафти і природного газу з морського дна. Але й рибальство, 
металопромисловість, судноплавство і туризм також важливими 
галузями для економіки країни.   

У Норвегії є рівнозначні письмові мови     
Нюнорск і букмол.

Клімат і пори року  
Норвегія розташована далеко на півночі, і має довгу берегову 
лінію з півночі на південь країни. Існують великі відмінності в 
погоді та кліматі в різних частинах країни. На півночі опівнічне 
сонце і білі ночі влітку, а ось взимку довгі темні дні і часто багато 
снігу і холоду. Уздовж узбережжя клімат м’якший, але уздовж 
узбережжя на заході і півночі часто буває багато дощів і сильних 
вітрів восени. Тут також може йти дощ, коли йде сніг в глибині 
країни. Рік ділиться на чотири пори року. Тобто бувають весна, 
літо, осінь і зима.

мові місяці -  грудень, січень і лютий. Зима - найхолодніша і 
найтемніша пора року, і значна частина країни вкривається 
снігом. Норвезькі будинки зазвичай добре утеплені, і опалюються 
електрикою, дехто має каміни і може опалювати житло дровами. 
Через підвищення цін на електроенергію багато домогосподарств 
мали проблеми з оплатою високих рахунків за опалення. 
Рано темніє, тому важливо використовувати відбивачі, коли 
ми знаходимося на вулиці, щоб автомобілі та інші, з якими ми 
пересікаємося, могли нас бачити.

Дороги стають слизькими, коли вони покриті льодом і снігом,  
тому важливо ходити і їздити обережно, щоб не було аварій. 
Автомобілі повинні мати зимові або шиповані шини. 
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Багатьом людям важко впоратися з тривалим періодом темряви. 
У деяких районах країни сонце пропадає місяцями, а вдень мало 
світла. Однак важливо вдень виходити на вулицю, отримувати 
свіже повітря і рух та використувати світлі дні, які бувають там, де 
ви живете.

Весняні місяці -  березень, квітень і травень.  Весна не однакова у 
всій країні, на півдні вона настає раніше, ніж на півночі. На півночі 
сніг може залишатися аж до травня. 

Літні місяці -  червень, липень і серпень. Літо - найтепліша і 
найсвітліша пора року. На крайній півночі є також опівнічне сонце 
і там світло цілодобово. Багатьом це незнайоме, і під час білих 
літніх ночей може бути важко виспатися.  

Шкільні літні канікули тривають приблизно з 20 червня до 20 
серпня, і більшість людей, які працюють, мають свої щорічні 
відпустки в цей період.

Осінні місяці -  вересень, жовтень і листопад. Стає темніше 
і холодніше, а в деяких частинах країни, особливо уздовж 
узбережжя, йде дощ і віють вітри. Норвегія має літній час і 
зимовий час. В кінці жовтня переводимо годинник на годину 
назад на зимовий час. Зимовий час триває до кінця березня, коли 
годинник переводять на одну годину вперед на літній час. 
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Вихідні дні та державні свята 

Вихідні дні
Неділя
1-й Новий рік (1 січня)
У зв’язку з Великоднем: Страсний четвер, Страсна п’ятниця, 
Великдень, Великодній понеділок,
Вознесіння (через 39 днів після Великодня),
1-ий день і 2-ий день П’ятидесятниці,
1-ий і 2-ий день Різдва.
Вихідні дні у Норвегії пов’язані з християнською традицією. 

Різдво 
За традицією, коли західні християни святкують Різдво в кінці 
грудня, це відбувається тому, що Ісус народився в ніч з 24 на 25 
грудня. Тут, у Норвегії, у нас є традиція починати святкування 
24 числа, напередодні Різдва. У вітальню прийнято приносити 
ялинку і прикрашати її. У сім’ях з маленькими дітьми Дідові Морозу 
властиво відвідувати напередодні Різдва і приносити пакунки 
для дітей. Святвечір - це робочий день, але з меншою кількістю 
робочих годин, ніж у звичайні дні. Перший і другий день Різдва є 
державними святами.  

Інші свята   
1 травня 
Перший день травня - Міжнародний день боротьби трудящих. 
У Норвегії 1 травня є державним святом і офіційним днем 
вивішування прапора. 

17 травня  
Це національний день Норвегії. У цей день в 1814 році Норвегія 
отримала власну конституцію. Цей день відзначається дитячими 
парадами і перш за все вважається днем дітей. У Королівському 
палаці в Осло королівська сім’я стоїть на балконі і махає рукою до 
дитячого параду, який повз неї проходить. 
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