
З Днем 

Незалежності 

України

Благословенна у віках земля
З хлібами щедрими під небом синім.

Велично й впевнено зійшла зоря
Нової України!





Унікальна Україна

• На конкурсі краси мов в Парижі в 1934 році українська мова зайняла третє

місце після французької та перської за такими критеріями, як фонетика,

лексика, фразеологія, структура речень. А за мелодійністю українська мова

зайняла друге місце, після італійської.

• Автор першої в світі Конституції - українець Пилип Орлик. 5 квітня 1710

року його обрали гетьманом запорізького війська. У цей же день він оголосив

«Конституцію прав і свобод війська Запорізького». У США Конституцію

прийняли в 1787 р., у Франції та Польщі тільки в 1791 році.

• Населення України відноситься до найбільш освіченого. Кількість людей з

вищою освітою на душу населення вища, ніж середньоєвропейський рівень.

Україна займає 4 місце в світі за кількістю громадян з вищою освітою.

• Лаври - це найбільші та найвпливовіші чоловічі монастирі. У світі статус

Лаври мають тільки шість монастирів. Три з них знаходяться в Україні.



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

Чорноземні грунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю.

Під час Другої Світової війни німецькі війська вивозили чорнозем ешалонами

до Німеччини.

• Україна - одна із країн-засновниць ООН: у розробці статуту ООН, який був

підписаний 26 червня 1945 року, активну участь взяли представники України

(УРСР).

• Серед яскравих досягнень українського літакобудування – найбільший в світі

літак АН-225 "Мрія", а також найпотужніший літак АН-124 "Руслан". У 2001

році, літак "Мрія", взявши на борт вантаж у 253 тонни, за один політ встановив

124 рекорди.

• Найдовший музичний інструмент у світі - це українська трембіта. Її довжина

може досягати чотирьох метрів, а її звуки чутні більш ніж за десять кілометрів.

• Протяжність найдовшого тролейбусного маршруту в світі складає 86 кілометрів,

а проходить він у Криму - між Сімферополем та Ялтою.



• Перший рамковий вулик винайдено в Україні у 1814 році Петром

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

лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами

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

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

• В Україні, біля містечка Рахів, в оточенні мальовничих Карпат знаходиться

географічний центр Європи.

• Пам’ятники відомому українському поетові Тарасу Шевченку встановлені в

1200 місцях у всьому світі.

• 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.

• Найдавніша відома ученим мапа, а також найстародавніше поселення Homo

Sapiens знайдені в Україні: у с. Межиріччя Рівненської області. Їм близько 14,5-15

тис. років. Мапу вибито на кістці мамонта.



Національна гордість України

Українці - талановита нація і цей перелік винаходів цьому доказ.

22 винаходи українців, які відомі світові:

1. Гелікоптер

Винахідником гелікоптеру є київський авіаконструктор, який емігрував до

США, Ігор Сікорський.

2. Гасова лампа

Лампа на основі згоряння гасу була створена львівськими аптекарями Ігнатієм

Лукасевичем і Яном Зехом у 1853 році. Одночасно з лампою був винайдений

і новий спосіб отримання гасу шляхом дистиляції і очищення нафти.

3. Поштовий індекс

У 1932 році в Харкові була створена унікальна система маркування листів.

Спочатку в ній використовувалися цифри від 1 до 10, а пізніше формат

змінився на число-буква-число.

4. Ракетний двигун і перший супутник Землі

Уродженець Житомира Сергій Корольов є засновником радянської

космонавтики і конструктором ракетно-космічної техніки.

5. Гнучкий суперконденсатор

Фахівці з Львівської політехніки придумали гнучкий тканинний

суперконденсатор, який працює на сонячній батареї і може зарядити навіть

мобільний телефон.



6. Годинник-глюкометр для діабетиків

Вчений із Закарпаття Петро Бобонич винайшов глюкометр у вигляді наручного

годинника. З його допомогою хворі на діабет в будь-який момент можуть визначити

рівень цукру в крові.

7. Екологічно чисте паливо

Інженер зі Славутича Володимир Мельников сконструював машину, яка

перетворює відходи деревини в паливні брикети.

8. Кінескоп

Йосип Тимченко - людина, яка за два роки до відкриття братів Люм'єр, спільно з

фізиком Миколою Любимовим розробив скачковий механізм "равлик".

9. Рентген

Українець Іван Пулюй за 14 років до німця Вільгельма Рентгена сконструював

трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Іван Пулюй

першим у світі зробив рентгенівський знімок людського скелета.

10. Гіпсова пов'язка

Микола Пирогов - засновник військово-польової хірургії, започаткував

використання анестезії при оперативних втручаннях, вперше в історії світової

медицини застосував гіпсову пов'язку.

11. Вакцини проти чуми та холери

Володимир Хавкін створив перші в історії вакцини проти чуми і холери.

12. Місцева імунізація

Олександр Безредка відкрив спосіб місцевої імунізації, створив учення про

рецептивні клітини й антивіруси, увів термін — анафілактичний шок.



13. Перша пересадка нирки

Юрій Вороний здійснив першу в світі пересадку нирки.

14. Безкровний аналіз крові

Харківський вчений Анатолій Малихін винайшов спосіб безкровного аналізу крові.

15. Антибіотик батумін

Вчені з Інституту мікробіології і вірусології НАН України створили новий

антибіотик, що володіє високою активністю до всіх видів стафілококу. За своїм

хімічним складом цей препарат не має аналогів.

16. Компакт-диск

Мало хто знає, що прообраз компакт-диска в кінці 1960-х винайшов аспірант

Київського інституту кібернетики В'ячеслав Петров.

17. Електричний трамвай

На початку 1870-х полтавчанин Федір Піроцький розробив технологію передачі

електроенергії через залізний дріт.

18. Рукавичка для людей з проблемами зору

Іван Селезньов представив на міжнародному конкурсі "Intel International Science and

Engineering Fair" свій проект "Нове чуття: ультразвукова рукавичка для просторової

орієнтації людей з вадами зору".

19. Вміння комп'ютера розпізнавати обличчя

Єгор Анчішкін, зацікавившись проблемою розпізнання відео та фотоінформації,

разом з колегами створив фірму, яка розробила комп'ютерну програму впізнання

людських облич.



20. Червоні лазери у CD та DVD-програвачах

Нік Голоняк працював у Головній лабораторії напівпровідників "Дженерал

Електрик Компані" у місті Сіракузі (штат Нью-Йорк), де зробив кілька важливих

відкриттів у галузі напівпровідникових приладів, серед яких — перший

функціональний світловипромінювальний діод і напівпровідниковий лазер.

21. Один з "батьків" Інтернету

Леонард Кляйнрок 1961 року, ще будучи студентом Массачусетського

Технологічного Інституту, описав технологію, здатну розбивати файли на частини й

передавати їх різноманітними шляхами через мережу.

22. Зварювання живих тканин

Ідея зварювання живих тканин з'явилася серед вчених інституту електрозварювання

ім. Євгена Патона. Ще в 1993 році під керівництвом Бориса Патона - сина

винахідника різних методів електрозварювання, були проведені експерименти, які

довели можливість отримання зварного з'єднання різних м'яких тканин тварин

способом біполярної коагуляції. Пізніше почалися експерименти зі зварювання

тканин видалених органів людини.



Ліна Костенко

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.


