НАША МЕТА – ПЕРЕТВОРИТИ УКРАЇНУ НА КРАЇНУ ІННОВАЦІЙ
Ідея створення проекту «50 винаходів, які Україна
подарувала світу» давно жевріла та обговорювалась
мною на різних рівнях, зустрічах, тощо. Українці
подарували світові багато досягнень науки і техніки, що
стали невід’ємною складовою глобальних надбань.
Від гасової лампи до гнучких супер-конденсаторів,
від аерокосмічних технологій до проривних рішень у
медицині. У портфелі українців - весь спектр досягнень
у найскладніших галузях інноваційної економіки.
А ще більше хотілося б, щоб інвестори та партнери України
більше знали про технологічні прориви наших співвітчизників
і розуміли: геніальність українців не випадкова.
Я вдячний партнерам з Українського кризового медіа-центру,
дизайн-студії Direct 96, а також персонально Наталці Попович
і Геннадію Курочці за допомогу у реалізації ідеї «50 винаходів,
які Україна подарувала світу». Я певен, що ця збірка є лише
початком написання великої книги українських інновацій.
А ми повинні створювати умови для розвитку інновацій.
Одна із ініціатив, яку ми розвиваємо в рамках Національної
ради реформ, програма «Цифрова Україна». Вона має
за мету супровід інноваційних проектів та впровадження їх
у систему державного управління, нових форм взаємодії
з громадянами. 3G, електронні петиції, відкриті дані та
електронні реєстри, електронна система закупівель Prozorro
– перелік реальних проектів, впроваджених за рік. Далі буде.

Дмитро Шимків,

OUR GOAL IS TO TURN UKRAINE INTO THE COUNTRY OF INNOVATIONS

заступник Глави Адміністрації
Президента України,

The idea of launching the project “50 inventions bestowed by
Ukraine to the world” was nurtured by myself for a long time, and
was discussed at different levels, meetings, etc. Ukrainians granted
the world with many science and technology innovations, which
have become an integral part of global heritage.

секретар Національної
ради реформ

Dmytro Shymkiv,
Deputy Head of Presidential
Administration of Ukraine,
Secretary of the National
Reforms Council

From a gas lamp to the flexible supercapacitors, from aerospace
technology to breakthrough solutions in medicine. The Ukrainian
portfolio contains the whole range of achievements in the most
difficult spheres of innovation economy.
I would like Ukraine’s investors and partners to be more aware of
technological breakthroughs of our compatriots and to understand: the genius of Ukrainians is not accidental.
I would like to thank to our partners from Ukrainian Crisis Media Center, design studio Direct 96 and personally Natalya Popovych with
Gennadiy Kurochka, for help in realization of the idea “50 inventions
bestowed by Ukraine to the world”.
We should develop special conditions for innovations. One of the
initiatives that we launched under f the National Reforms Council is
called a “Digital Ukraine” program. It has a goal to provide support
for the innovation projects and their implementation into the system
of government administration, development of the new forms of
interaction with citizens. 3G, electronic petitions, open data and
electronic registers, electronic procurement system ProZorro – the list
of real projects implemented during the year. To be continued.

Усе розмаїття людства, яким ми його знаємо, утворюють
сотні народів. Кожен з них вклав цеглину-дві у будівлю
сучасного світу, запропонувавши нові ідеї, зробивши
винаходи, що змінили світ назавжди. Зробили світ таким,
яким ми його знаємо. Це може бути щось величне –
як перший політ у космос чи велетенський атомний
криголам. А може бути і малопомітне – таке, про що
знають лише фахівці, але без чого неможливе наше
повсякденне життя. В десятках країн, на всіх континентах,
від мікросвіту генетики до зоряних шляхів космонавтики,
геній українців усюди, крок за кроком, змінював планету.
Художники дизайн-студії «Direct 96» крізь час та простір
пройшли їх слідами, і ретельно вивчили їх доробок.
Так народився арт-проект «50 українських винаходів,
що змінили світ», який започатковано «Second Floor
арт-центром» разом з Українським кризовим медіацентром. Українці змогли змінити світ – сьогодні вони
мають змінити свою країну. Варто лише подивитися
на те, що ми вже змогли зробити, аби зрозуміти,
що наше майбутнє – в наших власних руках.

All the diversity of humanity as we know it is formed by
hundreds of peoples. Each of them put a brick or two in
building the modern world, offering new ideas, making
inventions that changed the world forever. They have made
the world as we know it. It can be something grand, such
as the first flight into space or a giant atomic icebreaker. Or perhaps it can be subtle, something known only to
experts, but which is indispensable to our daily lives.
In dozens of countries, on all continents, from micro world
of genetics to the star trek of space exploration the genius
of the Ukrainian people gradually changed the planet
everywhere. The artists of the design studio “Direct 96”
through time and space followed their trail and have
studied carefully their achievements. Thus was born the
art project “50 Ukrainian Inventions bestowed by Ukraine
to the world”, which was initiated by “Second Floor Art
Center” together with Ukraine Crisis Media Center.
Ukrainians have managed to change the world; they
have to change their country now. One need only
cast a glance at what we have been able to do to
understand that our future is in our own hands.
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2013 року бажання зробити навколишній світ
яскравішим об’єднало українських художників
та дизайнерів у проекті «Direct 96».
«Direct 96» – класична дизайн-студія повного циклу.
Серед основних напрямків роботи студії – графічний
дизайн, відеодизайн і моушн-дизайн. Студія
займається брендингом територій, створенням
презентацій, інфографіки та візуальним супроводом
SMM. Керівник студії – Олександр Іванішин,
графічний дизайнер, фотограф і художник. Для
роботи над своїми проектами дизайн-студія «Direct
96» залучає найкращих дизайнерів України.
Колектив студії має активну громадянську позицію.
У 2014 році команда Direct 96 перемогла у творчому
конкурсі плакатів проти продажу Францією
кораблів «Містраль» Росії, а дизайнер студії
Марія Кузнєцова влаштовувала одиночний пікет
біля міністерства оборони Франції у Парижі.
Крок за кроком ми робимо цей світ кращим.

In 2013, a group of Ukrainian artists and designers who wanted to make the world around us brighter united in the project
“Direct96”. It specializes in graphic design, video design
and motion design. The studio deals with territory branding,
creating presentations, infographics and visual accompaniment for SMM. Oleksandr Ivanishyn is the head of the studio
as well as the graphic designer, photographer and artist.
The staff of the studio are active members of civil society. In 2014, the Direct96 team became the winner
of the creative poster competition disapproving the
selling of French “Mistral” warships to Russia; and Maria
Kuznetsova, a studio designer, organized an individual
picket in front of the Ministry of Defense of France in Paris.
Step by step we are making the world a better place.
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За три чверті століття свого існування будівля, де
сьогодні розташована Адміністрація Президента
України, пережила майже все – і радянських вождів, і
нацистську окупацію, і перипетії державної незалежності.
Однак ці стіни ніколи не бачили справжнього життя.
Звичайних людей і плину історичного часу. Атмосфера
сталінського неокласицизму наче вморозила тут
страшні дні української історії, що прокляттям тяжіли
над будь-якою владою, яка приходила в ці кабінети.
Та ось, більше року тому українці нарешті вголос сказали,
що ті часи закінчилися назавжди. Ми будуємо нову
країну та впевнено крокуємо у Європу. А радянське
павутиння має бути ретельно виметене з усіх глухих кутків!
«Second Floor Art Center» – це широко відчинені двері та
вікна, через які в цю будівлю увійшов сьогочасний світ
– прагнення і думки звичайних українців. Знакові події,
звичайні люди й національні герої, спадок нащадків
та здобутки сучасників, – такі основні теми виставок у
«Second Floor Art Center». Адміністрація Президента
гостинно відчиняє свої двері, щоб українці на власні очі
могли побачити, чим і як живе українська влада. Аби
переконатися, що зміни нарешті прийшли й у ці стіни.

For three quarters of a century the building, which now
houses the Administration of the President of Ukraine, has
witnessed almost everything – the Soviet leaders, the Nazi
occupation and the vicissitudes of the state independence. These walls, however, have never seen some real
life, ordinary people and the flow of history. It looks like the
atmosphere of Stalin’s neoclassicism has branded these
rooms with some terrible days of Ukrainian history, which like
a curse were hanging over any power that came here.
More than a year ago, Ukrainians finally said
out loud that those days ended forever.
We are building a new country now and confidently march into Europe. The Soviet cobwebs should
be thoroughly swept out of all the dark corners!
Second Floor Art Center relates to widely open doors and
windows through which the modern world has entered
the building in the form of aspirations and thoughts of
ordinary Ukrainians. The main topics of the exhibitions in
the Second Floor Art Center relate to significant events,
ordinary people and national heroes, descendants’
legacy and achievements of the contemporaries.
The Administration of the President of Ukraine hospitably opens its doors for the citizens to personally see how the state office works and make sure
that changes have finally entered these walls.
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Український кризовий медіа-центр створено в
березні 2014 року, щоб надавати світовій спільноті
об’єктивну інформацію про події в Україні, виклики та
загрози національній безпеці, зокрема у військовій,
політичній, економічній, енергетичній, гуманітарній
сферах. Центр надає практично цілодобову підтримку
всім представникам засобів масової інформації, які
висвітлюють події в Україні. Центр також проводить
щоденні брифінги з метою надати світові якомога
повнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію в
Україні. З моменту створення УКМЦ перетворився на
центр зв’язку, який охоплює внутрішню аудиторію, а
також лідерів громадської думки і засоби масової
інформації за межами України. З дня відкриття було
проведено понад 1400 прес-брифінгів, у яких взяли
участь більше 3000 доповідачів, були провідні урядовці,
дипломати, експерти, громадські активісти та люди,
що формують громадську думку. Було написано та
розіслано більше 200 оригінальних матеріалів для
українських та міжнародних ЗМІ. УКМЦ відвідали понад
5800 представників українських та міжнародних ЗМІ,
більше 5000 медіа отримали від Центру прес-релізи.
Оператори «гарячої лінії» опрацювали більше 17000
запитів від ЗМІ було опрацьовано.. Понад 50 посередників
працювало з іноземними ЗМІ у регіонах України.

Ukraine Crisis Media Center (UCMC) was set up in March
2014 to provide the international community with objective
information about events in Ukraine and threats to national security, particularly in the military, political, economic,
energy and humanitarian sectors. The Center provides
24/7 media support to all those covering events in Ukraine
and runs a daily schedule of live press briefings and moderated discussions to provide the world with accurate and
up-to-date information about the fast changing situation
in Ukraine. Since inception the Center has evolved into a
communications hub with an active outreach to both internal audiences as well as to opinion leaders and the media
outside of Ukraine. Since its launch Ukraine Crisis Media
Center has initiated and held over 1400 press briefings, with
3000+ speakers, among whom were the leading government
officials, diplomats, experts and civic activists and opinion
leaders. More than 200 original materials for the Ukrainian
and international media were developed and distributed.
Over 5800 representatives of Ukrainian and international media visited the UCMC, 5000+ journalists have been
receiving press releases from the Center. 17000+ queries
from the media were handled by hotline operators. Over 50
fixers worked with foreign media in the regions of Ukraine.
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Хірургічний шов‐блискавка
Олександр Санченко

ХІРУРГІЧНИЙ
ШОВ-БЛИСКАВКА

Хірургічний шов-блискавка – пластиковий пристрій, який
клеїться до тіла за допомогою липкої плівки, схожої на
пластир, щоб шкіра могла дихати в районі кріплення.
Розроблений полтавцем Віталієм Запекою протягом 19922002 років. Переваги такого винаходу – здатність швидко
зупиняти кровотечу (навіть артеріальну), відсутність гною,
шрамів, голок та швів. Користуватися «блискавкою»
можна без спеціальної підготовки. Він максимально
підходить для термінової допомоги постраждалим у
ДТП або глобальних катастрофах. Хірург знімає шов
та, виконавши операцію, просто закриває його знову,
щоб рана зрослася рівно і з мінімальними слідами.

SURGICAL ZIPPER

The surgical suture, or zip fastener is a plastic device
that is glued to the body with adhesive tape and looks
like an adhesive patch, allowing the skin to breathe. It
was designed by Poltava resident Vitali Zapeka from
1992‑2002. This device even stops arterial bleeding quickly,
without pus, scars, needles or sutures. Furthermore, no
special training is necessary for use. It is most effective
for urgent assistance to victims of accidents and global
disasters. A surgeon removes the seam and re‑closes
the wound after the operation to allow the skin to
grow together smoothly and with minimal scarring.

Surgical Zipper
Alexander Sanchenko
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Антитромботичні протези клапанів серця
Наталія Закашанська

АНТИТРОМБОТИЧНІ
ПРОТЕЗИ КЛАПАНІВ
СЕРЦЯ

У 1965 році київський хірург Микола Амосов вперше
здійснив операцію протезування мітрального
клапана серця за допомогою авторського винаходу
–антитромботичних протезів. Створений ним центр
серцевої хірургії став осередком світових інновацій
в цій галузі. Зокрема, тут було проведено першу в світі
операцію на серці в барокамері, а в цілому зроблено
майже 100 тисяч операцій на серці. У 2008 році Микола
Амосов посів друге місце у проекті «Великі українці».

ANTITHROMBOTIC
PROSTHETIC
HEART VALVES

In 1965, the Kyiv surgeon Mykola Amosov performed
the first surgery operation on a heart mitral valve using
antithrombotic prostheses, which he invented. Amosov
founded the Cardiac Surgery Center that became the
center of global innovation in the field. Not only was the
world’s first heart surgery in a pressure chamber held
there, but almost one hundred thousand heart operations
took place at the center. In 2008, Mykola Amosov took
second place in the ranking of Great Ukrainians.

Antithrombotic Prosthetic Heart Valves
Nataliia Zakashanska
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Ілля Муромець
Марія Омельчук

«ІЛЛЯ МУРОМЕЦЬ»
– ПЕРШИЙ У СВІТІ
ПАСАЖИРСЬКИЙ
ЛІТАК

Конструктор Ігор Сікорський народився у Києві у 1889
році. Навчався у Київському політехнічному інституті. У
1912-1918 роках – головний конструктор авіаційного
відділу Російсько-Балтійського вагонного заводу. У
1913 році Сікорський сконструював перший у світі
багатомоторний літак з рядною компоновкою двигунів
«Російський витязь» («Гранд»). Наприкінці того ж року під
його керівництвом було побудовано літак «Ілля Муромець».
Його модифікація, «ІМ-Б Київський» (1914 р.), стала
першим у світі пасажирським літаком, який здійснив політ
за маршрутом Санкт-Петербург-Київ. З початком Першої
світової війни, у 1915 р. літаки серії «Ілля Муромець» стали
бомбардувальниками дальньої дії, також першими у світі.

“ILYA MUROMETS”

Ilya Muromets is the world’s first passenger aircraft, the
world’s first four‑engine aircraft, and the world’s first strategic
bomber. Ilya Muromets was designed by Igor Sikorsky, who
was born in Kyiv in 1889. He studied at the Kyiv Polytechnic
Institute (1907‑1911). From 1912‑1918, he was the chief
designer of the aviation department of the Russian‑Baltic
Carriage Works. In 1913, Sikorsky designed the world’s first
aircraft to series multi‑engine airplane with a row‑organized
layout of engines “Russkiy Vityaz” a.k.a. “Grand”. At the end
of the same year, under his leadership the airplane “Ilya
Muromets” was built. Its modification, IM‑B Kievsky (1914)
became the world’s first passenger aircraft, which flew the
route from St. Petersburg to Kyiv. With the outbreak of World
War II, the aircraft of the “Ilya Muromets” series became
the world’s first long‑range strategic bombers (1915).

"Ilya Muromets"
Mariia Omelchuk
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Електрозварювання м’яких тканин.
Катерина Гірич

ЕЛЕКТРО
ЗВАРЮВАННЯ
М’ЯКИХ ТКАНИН

Спосіб з’єднання м’яких тканин при хірургічному
втручанні за допомогою високочастотного
електроструму. Розроблений у 1992-1993 роках
Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України під керівництвом Бориса Патона. Метод
знайшов широке застосування у гінекології, урології,
торакальній хірургії, офтальмології, онкології тощо.

ELECTRIC WELDING
OF SOFT TISSUE

This is a method of connecting soft tissue during surgery using
a high‑frequency electric current; designed in 1992‑1993 by
the Paton Electric Welding Institute of the National
Academy of Sciences of Ukraine under the leadership of
Boris Paton. The method is widely applied in gynecology,
urology, thoracic surgery, ophthalmology, oncology etc.

Electric Welding of Soft Tissue
Kateryna Hirych
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Гасова лампа
Катерина Гірич

ГАСОВА ЛАМПА

У 1853 році працівники львівської аптеки Петра
Міколяша «Під золотою зіркою» Ігнатій Лукасевич
та Ян Зег розробили метод дистиляції й очищення
нафти, отримали австрійський патент та відкрили
власне виробництво. За допомогою майстра обробки
металу Адама Братковського того ж року вони
створили модель гасової лампи, що у подальшому
використовувалася для освітлення у всьому світі.

GAS LAMP

In 1853, Ignatius Lukasevich and Jan Zeh, assistants at
the Lvov pharmacies “Under the Golden Star” owned
by Peter Mikolyash, developed a technique for the
distillation and purification of oil. They received an
Austrian patent and opened their own production facility.
With the assistance of tinsmith Adam Bratkowski, the
same year they created a model for a gas lamp, which
subsequently was used for lighting in the whole world.

Gas Lamp
Kateryna Hirych
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Вугільний комбайн Бахмутського
Микола Гончаров

ВУГІЛЬНИЙ КОМБАЙН
БАХМУТСЬКОГО

У 1932 році інженер Олександр Бахмутський (народився
у м. Первомайськ Луганської області) розробив проект
вугільного комбайна Б-1. Втім, він потребував значних
модифікацій, і був запущений у серійне виробництво
на заводі в Горлівці лише у 1939 році., У Великій Британії
серійне виробництво вугільних комбайнів було розпочато
у 1934 році. Втім, на відміну від англійських машин, комбайн
Бахмутського здійснював не лише завантаження та
транспортування вугілля, а і його зарубування та відбійку,
на 20 років випередивши аналогічні розробки у світі.

BAKHMUTSKY
COAL COMBINE

In 1932, engineer Oleksandr Bakhmutsky, who was born in
the city of Pervomaysk, Ukraine, designed coal combine
B‑1. However, it needed significant modifications,
and was released for mass production at the factory
in Horlivka, Ukraine, only in 1939, while in the United
Kingdom serial production of coal combines started
in 1934. However, in contrast to the British machines,
Bakhmutsky’s coal combine did not only load and
transport coal, but also sheared and broke it. It was
20 years ahead of similar developments in the world.

Bakhmutsky Coal Combine
Mykola Honcharov
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Рукавичка для людей з обмеженими можливостями
Олексій Самоваров

РУКАВИЧКА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ

Рукавички EnableTalk дозволяють встановити мовний
контакт між людьми з особливими потребами та тими,
хто не розуміє мову жестів. Вони були розроблені у
2012 році командою українських студентів QuadSquad –
Антоном Пастерниковим, Максимом Осикою, Антоном
Степановим та Валерієм Ясаковим. На конкурсі Microsoft
Imagine Cup 2012 цей проект посів перше місце. Кожна
рукавичка має 15 сенсорних датчиків, які розпізнають
мову жестів і трансформують її в текст на мобільному
пристрої. З’єднання відбувається через Bluetooth,
а працюють рукавички на сонячних батареях. Ціна такого
винаходу складає 75 доларів США. Для порівняння: ціни
аналогічних приладів часто сягають 1000 доларів США
і, крім того, вони оснащені меншою кількістю сенсорів.

ENABLETALK GLOVES

EnableTalk gloves can establish verbal contact between
people with disabilities and those who do not understand
sign language. They were created by the QuadSquad
team in 2012, by the Ukrainian students Anton Pasternykov,
Maksym Osyka, Valery Stepanov and Anton Yasakov. At
Microsoft’s Imagine Cup 2012 competition, this project
won the first prize. Each glove has 15 touch sensors that
recognize sign language and convert it to text on mobile
devices. Connection ensured via Bluetooth, and the
gloves work on solar batteries. The price of this invention
is $75, extremely cheaper than the price of rival devices,
which often reach $1,000. In addition, EnableTalk gloves
are of better quality, as they are equipped with a higher
quantity of sensors than the devices of other companies.

EnableTalk Gloves
Oleksiy Samovarov
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Накопичувач на магнітних дисках (HDD)
Андрій Бех

НАКОПИЧУВАЧ
НА МАГНІТНИХ
ДИСКАХ (HDD)

Винайдення так званих «жорстких дисків», а разом із
ними сучасних комп’ютерів, дало можливість створити
тонкоплівкові індуктивні і магніторезисторні мікроголовки
для запису інформації. Авторами винаходу є двоє
вчених – Девід Томпсон та Любомир Романків. Любомир
Романків народився у 1931 році у м. Жовква (Львівська
область). Живе і працює в США. Навчався в Університеті
Альберти, отримав науковий ступінь в Массачусетському
технологічному інституті. Автор та співавтор 65 патентів.
Довгий час працював директором відділу електрохімічної
технології й магнетизму Дослідного центру корпорації ІВМ.
Лауреат медалі Перкіна (1993), медалі Вітторіо де Нора
(1994), відзнаки пам’яті Морріса Лібмана (1994). У березні
2012 року ім’я Любомира Романківа внесено до Зали
національної слави США. Він є одним з десяти винахідників
(поруч зі Стівом Джобсом), що були удостоєні такої честі.

HARD DISK
DRIVES (HDD)

The creation of hard drives, and along with them modern
computers, opened the road to the creation of thin‑film
inductive and magneto resistive micro heads for recording
information. Hard Disk Drives were created by two scientists –
David Thompson and Lyubomyr Romankiv. Lyubomyr
Romankiv was born in 1931 in the town of Zhovkva, Ukraine,
though now he lives and works in the United States. Romankiv
studied at the University of Alberta and received a degree
from Massachusetts Institute of Technologies. He is the
author of 65 patents. For a period he was the director of
the Department of Electrochemical Technologies and
Magnetism at the IBM Corporation’s research center. In
1993, Romankiv received the Perkin Medal, and in 1994 the
Vittorio de Nora medal and the Morris N. Liebman memorial
award. In March 2012, Lyubomyr Romankiv entered
the US National Hall of Fame. He is one of ten inventors
(along with Steve Jobs) to be awarded this honor.

Hard Disk Drives (HDD)
Andrii Bekh
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Атомні криголами та підводні човни.
Георгій Матвійчук, Олександр Іванішин

АТОМНІ КРИГОЛАМИ
ТА ПІДВОДНІ ЧОВНИ

Батьком радянського атомного флоту вважається
академік Анатолій Александров, уродженець
м. Тараща (Київська область). Під його керівництвом
були створені корабельні енергетичні установки для
перших радянських атомних підводних човнів та для
унікальних атомних криголамів, що не мали та досі не
мають аналогів у світі: «Ленін» (1959), «Арктика» (1975),
«Сибір» (1977). Їх використання дозволило налагодити
регулярну комерційну навігацію у Північному Льодовитому
океані, більша частина якого цілий рік вкрита кригою.

NUCLEAR
ICEBREAKERS AND
SUBMARINES

Academician Anatoly Oleksandrov is considered to be
the father of Soviet nuclear fleet. He was a native of the
town of Tarashcha, Ukraine. Under his leadership, ship
power plants were created for the first Soviet nuclear
submarines and for unique nuclear icebreakers, which
had, and still have no equal, in the world, namely: “Lenin”
(1959), “Arctic” (1975), “Siberia” (1977). Their use has
enabled regular commercial navigation of the Arctic
Ocean, most of which is covered by ice year‑round.

Nuclear Icebreakers and Submarines
Geogre Matviychuk, Oleksandr Ivanishyn
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Ан 225 «Мрія»
Георгій Матвійчук, Олександр Іванішин
Фото: Сергій Смолєнцев

АН-225 «МРІЯ»
— НАЙБІЛЬШИЙ
У СВІТІ ЛІТАК

В березні 1989 року Ан-225 в одному польоті з
максимальною злітною масою понад 500 тонн встановив
106 світових рекордів і рекордів для літаків цього класу.
Створений у 1985-1988 роках на підприємстві АНТК
імені Олега Антонова у Києві. Проектувався для потреб
радянської космічної програми – для транспортування
на фюзеляжі космічного корабля багаторазового
використання «Буран». З 2002 року використовується
для комерційних вантажних перевезень.

ANTONOV-225 —
WORLD’S LARGEST
AIRCRAFT

Antonov‑225 Mriya is the world’s largest commercial
plane, and the heaviest aircraft in the world. In March
1989, in one flight with a maximum takeoff weight of more
than 500,000 kg (1.1 million pounds), 106 world records,
as well as records for the aircraft of this class, were set.
It was created between 1985‑1988 by Oleh Antonov
Aircraft Design Bureau in Kyiv, Ukraine. Designed for the
needs of the Soviet space program, it transported the
Soviet space shuttle “Buran” on its fuselage. Since 2002,
it has been used for commercial transportation.

Antonov‑225 Mriya
Geogre Matviychuk, Oleksandr Ivanishyn
Photo by Sergey Smolentsev
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Рамковий вулик
Марія Кузнєцова.

РАМКОВИЙ ВУЛИК

Традиційне бджолярство з використанням нерозбірних
вуликів вимагало вбивства бджолиних сімей заради
отримання меду. Це значно знижувало товарний
характер виробництва і вело до знищення найбільш
продуктивних сімей. У 1814 році український бджоляр
Петро Прокопович (народився у 1775 році неподалік
Батурина (Чернігівська область) запропонував першу
в світі конструкцію розбірного вулика, яка не тільки
забезпечувала легкий доступ до стільників, але й дозволяв
отримувати мед без завдання шкоди бджолиним сім’ям.
Вулик конструкції Прокоповича швидко поширився у
світі. Подальші модифікації розбірних вуликів в Європі
та США також дозволили вирішити питання безпечної
зимівлі бджолиних сімей. Розбірний вулик знайомої
нам сучасної конструкції з’явився у 1851 році в США.

FRAMEWORK HIVE

Traditional fixed‑comb hives for beekeeping require
harvesters to kill the entire bee colony to collect honey.
This reduced the industry’s sustainability and led to the
extinction of the most productive bee families. In 1814, the
Ukrainian beekeeper Petro Prokopovych (born in 1775 near
Chernihiv, Ukraine) proposed the world’s first design of a
movable frame beehive that not only provided easy access
to the honeycombs, but also allowed honey collection
without harming bees. Prokopovych’s beehive quickly
spread around the world. Further modifications in Europe
and the USA allowed for safe wintering of bee families and
other essential improvements. The modern movable‑frame
beehive appeared in 1851 in the United States.

Framework Hive
Maria Kuznetsova
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П’єзодвигун
Марія Кузнєцова.

П’ЄЗОДВИГУН

Ультразвуковий двигун, також відомий як ультразвуковий
мотор, п’єзомагнітний двигун, п’єзоелектричний двигун
(англ. USM – Ultra Sonic Motor, SWM – Silent Wave Motor, HSM
– Hyper Sonic Motor, SDM – Supersonic Direct-drive Motor)
– двигун, у якому робочим елементом є п’єзоелектрична
кераміка, завдяки якій він здатний перетворити електричну
енергію в механічну з дуже великим ККД, що в окремих
випадках перевищує 90%. Вперше розроблений
у 1964 році українським інженером В’ячеславом
Лавриненком з Києва. Є незамінним в побудові космічних
кораблів, космічних дослідженнях, прискорювачах
заряджених частинок, робототехніці. На основі
п’єзоелектричних двигунів розроблялися приводи
антен і камер спостереження, електробритви, приводи
ріжучого інструменту, стрічкопротяжні механізми, баштові
вуличні годинники, низькообертові приводи рекламних
платформ, електродрилі, приводи дитячих іграшок
і рухливих протезів, вентилятори на стелю. Хвильові
п’єзоелектричні двигуни використовуються в об’єктивах
для дзеркальних фотоапаратів Canon, Minolta, Sony,
Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sigma тощо.

PIEZO MOTOR

The Piezo motor (known in English as the USM – Ultra Sonic
Motor, SWM – Silent Wave Motor, HSM – Hyper Sonic Motor,
SDM – Supersonic Direct ‑ drive motor, etc.), in which the
working element is piezoelectric ceramics, is able to convert
electrical energy into mechanical energy with very high
efficiency, exceeding in some cases 90%. It was created
in 1964 by the Ukrainian engineer Vyacheslav Lavrynenko
(Kyiv). It is indispensable in astronomy, in space exploration,
in charged particle accelerators and in robotics. Thanks
to piezoelectric motors, the following developments were
made: drives for antennas and surveillance cameras,
electric razors, electric actuators of cutting tools, tape
drive mechanisms, tower and street clocks, slow rotating
drives for advertising platforms, electric drill machines,
actuators for children’s toys and mobile prosthesis, and
even ceiling fans. Also, the wave piezoelectric motors
are used in lenses for SLR cameras Canon, Minolta, Sony,
Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Sigma and others.
Piezo Motor
Maria Kuznetsova
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«Траса Кондратюка» (Lunar orbit rendezvous
(LOR)) – місячна програма «Аполлон»
Макс Демченко

«ТРАСА
КОНДРАТЮКА»
(LUNAR ORBIT
RENDEZVOUS
(LOR)) — МІСЯЧНА
ПРОГРАМА
«АПОЛЛОН»

Найбільш енергетично вигідна траса космічного
польоту з Землі на Місяць була розрахована
та вперше опублікована у книжці «Завоювання
міжпланетних просторів» Юрієм Кондатюком
(справжнє ім’я Олександр Шаргей). Народився
у 1897 році у Полтаві, жив у м. Сміла (Черкаська
область). Керівник американської космічної програми
«Аполлон» Джон Хуболт та астронавт Ніл Армстронг
неодноразово публічно відзначали вирішальну
роль теорії Кондратюка для успіху програми
«Аполлон» та вдалої висадки людини на Місяці.

“KONDRATYUK
ROUTE” (LUNAR
ORBIT RENDEZVOUS
(LOR)) – “APOLLO”
LUNAR PROGRAM

The most favorable and fuel efficient track for the space
flight from the Earth to the Moon for the first time was
calculated and published in the book,”The Conquest of
Interplanetary Space,” by Yuri Kondratyuk. Yuri Kondratyuk
(the real name is Oleksandr Sharhey) was born in Poltava,
Ukraine in 1897, and he lived in the town of Smila, Ukraine.
The head of the US Space Program “Apollo” John Hubolt
and Neil Armstrong repeatedly publicly stated the crucial
role of Kondratyuk in both the success of the “Apollo”
program and the successful landing of man onto the moon.

"Kondratyuk Route" (Lunar orbit rendezvous
(LOR)) – "Apollo" Lunar Program
Max Demchenko
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Комета Чурюмова Герасименко (67P/Churyumov Gerasimenko)
Олександра Шабля

КОМЕТА ЧУРЮМОВА
ГЕРАСИМЕНКО
(67P/CHURYUMOV
GERASIMENKO) —
ПЕРША КОМЕТА,
НА ЯКУ ЗДІЙСНИВ
ПОСАДКУ
КОСМІЧНИЙ АПАРАТ

Відкрита 23 листопада 1969 року українськими
дослідниками Климом Чурюмовим та Світланою
Герасименко. Клим Чурюмов (народився у 1937 році в
Миколаєві) – член-кореспондент НАН України, директор
Київського планетарію. Його іменем та іменами членів
його родини радянські та американські астрономи
назвали комету та малі планети (№2627, №3942 та №6646).
Світлана Герасименко (народилася у 1945 році в м.
Баришівка, Київська область) – астроном. На її честь
названо комету та малу планету №3945. 2 березня 2004
року з космодрому Куру у Французькій Гвіані (Чурюмов та
Герасименко були почесними гостями на цьому запуску)
стартував космічний апарат Європейського космічного
агентства Rosetta, метою якого було дослідження
комети Чурюмова-Герасименко. Апарат досяг комети
у листопаді 2014 року. Після дистанційного вивчення
космічного тіла спускний апарат Philae Lander вперше в
історії людства здійснив посадку на комету. Дослідження
комети Чурюмова-Герасименко триває і зараз.

CHURYUMOVGERASIMENKO
COMET (67P/
CHURYUMOVGERASIMENKO)

The comet was discovered on October 23, 1969 by the
Ukrainian researchers Klim Churyumov and Svetlana
Gerasimenko. Churyumov was born on February 19, 1937 in
Mykolayiv, Ukraine, was a corresponding member of the
National Academy of Sciences of Ukraine, and director of
the Kyiv planetarium. Soviet and American astronomers
named a comet, as well as small planets №2627, №3942,
and №6646 after Churyumov and his family members.
Gerasimenko was born in the town of Baryshevka, Ukraine.
The comet and minor planet №3945 are named in her honor.
On March 2, 2004, the Rosetta spacecraft of the European
Space Agency was launched from Kourou in French
Guiana, which goal was to study Churyumov‑Gerasimenko
comet. Churyumov and Gerasimenko were guests of
honor at the launch. The device reached the comet in
November 2014. After remote study of the cosmic body,
the Philae Lander for the first time in the history of mankind
landed on the comet on November 12, 2014. Research of
Churyumov‑Gerasimenko comet continues until today.

Churyumov‑Gerasimenko Comet (67P / Churyumov‑Gerasimenko)
Oleksandra Shablia
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Зварювання у космосі
Дмитро Месьянінов

ЗВАРЮВАННЯ
У КОСМОСІ

Перше зварювання у космосі було здійснено у 1969
році льотчиками-космонавтами космічного корабля
«Союз-6» В. Кубасовим і Г. Шоніним на автоматичній
установці «Вулкан», сконструйованій в Інституті
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.
Зварювання у відкритому космосі вперше здійснили за
допомогою створеної у Києві установки УРІ радянські
космонавти С. Cавицька і В. Джанібеков під час польоту
на борту орбітальної космічної станції «Салют-7».
Ці експерименти відкрили перспективу будівництва
складних орбітальних конструкцій у космосі.

WELDING IN SPACE

The world’s first welding in space was completed in 1969 by
astronauts of the spacecraft “Soyuz‑6” Valeriy Kubasov
and Georgiy Shonin on the automatic cannon “Vulcan,”
designed at the Paton Electric Welding Institute in Ukraine.
Welding in outer space was implemented for the first time
with the use of URI plant by astronauts Svetlana Savitskaya
and Vladimir Janibekov on board of the orbital space
station “Salyut‑7.” These experiments opened the prospect
for constructing complex structures in orbital space.

Welding in Space
Dmitry Mesyaninov
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WhatsApp – сервіс миттєвих
Інтернет повідомлень для смартфонів
Ара Бадія

WHATSAPP — СЕРВІС
МИТТЄВИХ ІНТЕРНЕТПОВІДОМЛЕНЬ ДЛЯ
СМАРТФОНІВ.

Створений компанією, засновниками якої були Браян
Ектон та Ян Кум. Ян Кум народився у 1976 році у Києві.
У жовтні 2014 році мобільний месенджер WhatsApp було
придбано компанією Facebook за 19 мільярдів доларів
США, а Ян Кум обійняв посаду виконавчого директора
Facebook. Ця угода стала рекордною в індустрії стартапів
– попередній рекорд (Instagram) сягав лише 1 мільярда
доларів США. В квітні 2015 року аудиторія активних
користувачів WhatsApp сягнула 800 мільйонів користувачів.

WHATSAPP

WhatsApp is an instant messenger for smartphones. It
was created by company founders Brian Acton and
Jan Koum. The latter was born in 1976 in Kyiv, Ukraine.
In October 2014, the mobile messenger WhatsApp
was acquired by Facebook for 19 billion dollars.
Subsequently, Jan was appointed the executive director
of Facebook, Inc. This deal was a record in the start‑up
industry. The previous record‑holder, Instagram, sold
for only 1 billion dollars. In April 2015, the audience
of active users of WhatsApp reached 800 million.

WhatsApp
Ara Badiya
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Рідкий струменевий скальпель
Ольга Терещенко

РІДКИЙ
СТРУМЕНЕВИЙ
СКАЛЬПЕЛЬ

Створений у 2014 році в Харківському аерокосмічному
інституті та Національному авіаційному університеті
(Київ). Суть винаходу полягає у використанні високого
тиску, внаслідок чого нем’язова тканина видаляється
практично без пошкоджень судинної системи. Рідкий
струменевий скальпель допоможе полегшити операції
на печінці, шлунку та з видалення злоякісних пухлин.

THE LIQUID
JET SCALPEL

Created in 2014 in the Kharkiv Aerospace Institute
and the National Aviation University (Kyiv), this scalpel
uses high pressure to remove non‑muscle tissue with
minimal damage to the vascular system. The liquid jet
scalpel will be used to operate on the liver and the
stomach as well as for removing malignant tumors.

The Liquid Jet Scalpel
Olga Tereshchenko
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Електронна книга PocketBook
Лєра Схемка

ЕЛЕКТРОННА КНИГА
POCKETBOOK

Компанія PocketBook – четвертий у світі виробник
електронних книг преміум-класу на основі технології
«електронного чорнила», а також планшетів на базі
операційної системи Android. Заснована 2007 року
в Україні. Її головний офіс з 2011 року розташований
в м. Лугано (Швейцарія). Продукція компанії продається
в майже 40 країнах світу. За останні 7 років компанія
PocketBook випустила на світовий ринок понад 30
моделей електронних книг та планшетів, а також
отримала більше 10 міжнародних нагород і премій.

POCKETBOOK
ELECTRONIC READER

PocketBook Company is the fourth largest global
manufacturer of premium electronic readers with E‑Ink
technology, as well as multimedia readers and tablets
based off on Android OS. The company was founded in
2007 in Ukraine. Since 2011, its main office is located in
Lugano, Switzerland. Pocketbook Company’s products
are sold in 40 countries. Over the past seven years,
PocketBook released to the world market more than
30 readers and multimedia devices for reading and
received over 10 international awards and prizes.

PocketBook Electronic Reader
Lera Sxemka
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Кільця Юпітера
Михайло Петрусяк

КІЛЬЦЯ ЮПІТЕРА

В березні 1979 року американський роботизований
космічний зонд Voyager 1 вперше сфотографував
кільця навколо найбільшої планети Сонячної системи –
Юпітера. У 1990 році їх ретельно вивчив космічний зонд
NASA – Galileo. На відміну від кілець Сатурна, кільця
Юпітера не такі великі та мають низьке альбедо (вони
чорного кольору і не відбивають світло), тому їх практично
неможливо помітити із Землі. Втім, 1960 року їх існування
було доведено українським астрономом Сергієм
Всехсвятським (1939-1981) – професором, завідувачем
кафедри астрономії Київського університету. Йому також
належить відкриття протяжних корональних потоків,
які згодом отримали назву «сонячний вітер». 2010 року
японський космічний апарат IKAROS вперше в історії
людства розгорнув «сонячне вітрило», яке за допомогою
сонячного вітру має доставити його до Венери.

RINGS OF JUPITER

In March 1979, American robotic space probe Voyager
1 for the first time photographed the rings around the
solar system’s largest planet, Jupiter. In 1990, NASA space
probe Galileo studied them in detail. Unlike the rings of
the Saturn, since the rings of the Jupiter are not so big and
have a low albedo – meaning they are black and do not
reflect light ‑ they are almost impossible to see from the
Earth. Despite this, in 1960 their existence was predicted by
the Ukrainian astronomer Serhiy Vsekhsviatskiy, who from
1939‑1981 was a professor and head of the Department of
Astronomy of the University of Kyiv. He was also the discoverer
of extended coronal flows that later were called “solar
wind.” In 2010, for the first time in history of mankind, the
Japanese spacecraft IKAROS deployed a solar sail, which
by means of the solar wind is able to deliver it to the Venus.

Rings of Jupiter
Mike Petrusiak
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PayPal — міжнародна електронна платіжна система
Михайло Піхота

PAYPAL —
МІЖНАРОДНА
ЕЛЕКТРОННА
ПЛАТІЖНА СИСТЕМА

Найпоширеніший у світі сервіс розрахунків в Інтернеті. Нині
PayPal використовують понад 230 мільйонів людей у 190
країнах світу. Заснований у 1998 році американськими
програмістами Пітером Тілем, Люком Носеком, Кеном
Хоурі та Максиміліаном Левчіним (народився у 1974
році в Києві). У 2004 році цей сервіс було придбано
компанією eBay за 1,5 мільярдів доларів США. Після
цього Макс Левчин створив стартап Slide — сервіс
зручного відображення великої кількості фотографій для
користувачів соціальної мережі MySpace. Пізніше Slide
переорієнтувався на створення соціальних сервісів
для MySpace та Facebook. В серпні 2010 р. Google
придбала кампанію Slide за 182 мільйони доларів США.

PAYPAL

PayPal is the most common service in the world of Internet
payments. Today, PayPal is used by more than 230 million
people in 190 countries. It was founded in 1998 by the
American programmers Peter Thiel, Luc Nosekom, Luke
Nosek, and the Kyiv‑born Max Levchin. In 2004, the service
was purchased by eBay for 1.5 billion dollars. Afterwards,
Max Levchyn created the startup, Slide, a service for
displaying a large number of photos, which paired with
the MySpace social network. Later, Slide switched to
creating social services for MySpace and Facebook. In
August 2010, Google acquired Slide for 182 million dollars.

PayPal
Mike Pikhota
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Перший електричний трамвай
Дмитро Болсуновський, Анна Любченко

ПЕРШИЙ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ
ТРАМВАЙ

У 1880 році у м. Сестрорецьк під Санкт-Петербургом
запрацювала перша в світі лінія електричного трамваю,
конструктором якої був інженер Федір Піроцький
(народився у 1845 році у м. Лохвиця Полтавської
області). Лінія електричного трамваю у м. Ліхтерфельд
(біля Берліна) фірми «Сіменс» запрацювала лише
через рік. Втім, винахід Піроцького у Російській
імперії не прижився — невдовзі лінію електричного
трамваю у Сестрорецьку було демонтовано, і до
його використання повернулися лише в 1892 році,
коли було побудовано лінію електричного трамваю
у Києві. Саме Київ першим у Російській імперії
перейшов на використання електричних трамваїв.

THE FIRST ELECTRIC
TRAM

In 1880, in the town of Sestroretsk near St. Petersburg, the
world’s first electric tramline was put into operation. It
was designed by engineer Fedir Pirotsky, who was born
in 1845 in Lokhvytsia, Ukraine. The electric tramline in the
town of Lichterfeld, which was near Berlin and created
by the Siemens Company, was put into operation only
after a year. However, Pirotsky’s invention did not take
hold in the Russian Empire, and the electric tramline
in Sestroretsk shortly was dismantled. It returned only
in 1892, when the electric tramline was built in Kyiv,
which was first successful tram in the Russian Empire.

The First Electric Tram
Dmytro Bolsunvs'ky, Ann Liubchenko
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Sikorsky R-4 — перший у світі серійний вертоліт
та перший вертоліт на озброєнні армії США
Діма Цапко

SIKORSKY R-4 —
ПЕРШИЙ У СВІТІ
СЕРІЙНИЙ ВЕРТОЛІТ
ТА ПЕРШИЙ ВЕРТОЛІТ
НА ОЗБРОЄННІ
АРМІЇ США

Здійснив перший політ та прийнятий на озброєння
у 1942 році. Конструктор – Ігор Сікорський (народився
у 1889 році в Києві). Навчався у Київському політехнічному
інституті. Розробкою вертольотів займався з 1908 року.
У 1912 році переїхав з Києва до Санкт-Петербурга,
де спеціалізувався на конструюванні літаків-біпланів.
У 1918 році Сікорський був змушений емігрувати: спочатку
до Франції, а згодом до США. Заснував конструкторськобудівельну фірму, розробив 15 моделей літаків. 1939 року
повернувся до юнацької ідеї конструювання вертольотів.
Вважається батьком світового вертольотобудування.

SIKORSKY R-4 –
WORLD’S FIRST
SERIAL HELICOPTER
FOR THE U.S. ARMY

The Sikorsky R‑4 was the world’s first serial helicopter, and
the first helicopter included in the inventory of the US Army,
Navy, Coast Guard as well as the United Kingdom’s Royal
Air Force and Royal Navy. It made its first flight and was
included in the inventory in 1942 and in 1944 became the
first helicopter in the world to be placed in series production.
The designer was Igor Sikorsky, who was born in Kyiv in 1889.
He studied at the Kyiv Polytechnic Institute (1907‑1911).
Sikorsky was engaged in designing helicopters since 1908. In
1912, he moved from Kyiv to St. Petersburg, where his major
was Biplane Design. In 1918, Sikorsky had to emigrate, first
to France and in 1919 to the United States. He founded the
design and construction firm, “Westland‑Sikorsky,” which
developed 15 models of aircraft. In 1939, he returned to his
youth idea of designing helicopters. Sikorsky is considered
to be the father of the world helicopter industry.

Sikorsky R‑4
Dima Tsapko
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Турбореактивний двигун
Олександр Іванішин

ТУРБОРЕАКТИВНИЙ
ДВИГУН

Конструкцію першого у світі двоконтурного
турбореактивного двигуна розробив у 1939-1941 роках
українець Архип Люлька (народився у 1908 році
у с. Саварка Київської області. Закінчив Київський
політехнічний інститут, працював у Харківському
авіаційному інституті. З 1946 року — генеральний
конструктор авіаційних двигунів. Батько радянської
військової реактивної авіації. Його двигун і досі працює
на наймасовішому радянському багатоцільовому
винищувачі Су-27, а розроблені ним технології та патенти
широко використовуються у всіх галузях світового
авіабудування. Двигуни Люльки використовувалися для
радянської місячної програми, та в програмі радянського
космічного корабля багаторазового використання.

TURBOJET ENGINE

The design of the world’s first two‑circuit turbojet engine
was developed from 1939‑1941 by Ukrainian Arkhip
Lyulka, who was born in 1908 in the village of Savarka,
Kyiv region, Ukraine. He graduated from Kyiv Polytechnic
Institute, and proceeded to work at the Kharkiv Aviation
Institute. Since 1946, he became the general designer of
aircraft engines, and thus the father of the Soviet military
jet aircraft. His engine is still running in the most popular
military aircraft of Russia, Sukhoi‑27, and the technologies
and patents developed by Lyulka are widely used in all
areas of the world aviation industry. Lyulka’s engines were
used for the Soviet lunar and space shuttle programs.

Turbojet Engine
Oleksandr Ivanishyn
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Гнучкий суперконденсатор
Ольга Шевченко

ГНУЧКИЙ СУПЕР
КОНДЕНСАТОР

Розроблений науковцями Національного університету
«Львівська політехніка» у 1990-2011 роках під керівництвом
Григорія Ільчука у співпраці з Тайванським текстильним
дослідним інститутом. Гнучкий суперконденсатор
— це система енергозабезпечення побутових
приладів, що складається з сонячної батареї,
суперконденсатора, який підвищує ефективність
роботи сонячної батареї, та електронного менеджера,
який найоптимальнішим чином розподіляє вироблену
енергію. У 2011 р. увійшов до переліку найкращих
світових розробок за версією американського
наукового журналу «Research & Development».

FLEXIBLE
SUPERCAPACITOR

This capacitor was designed by scientists at Lviv
Polytechnic National University from 1990‑2011 under
the leadership of Hryhoriy Ilchuk in collaboration
with the Taiwan Textile Research Institute. Flexible
supercapacitors powers household appliances. They
consist of a solar battery a supercapacitor—which
improves solar battery efficiency—and an electronic
manager—which optimally distributes energy. In 2011,
“Research & Development Magazine” listed the flexible
supercapacitor among the world’s best inventions.

Flexible Supercapacitor
Olga Shevchenko
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Українська космічна програма
Марія Кузнєцова

УКРАЇНСЬКА
КОСМІЧНА
ПРОГРАМА

Українські вчені зробили вирішальний вклад
в успіх радянської космічної програми,
а українські підприємства були базовими як для
виробництва космічних апаратів та ракет-носіїв,
так і для міжконтинентальних балістичних ракет.
Після проголошення незалежності Україна розпочала
власну космічну програму. Українські ракети-носії
«Зеніт-2», «Зеніт 3SL», «Зеніт 3SLБ», «Дніпро» в рамках
спільних міжнародних програм виводять на орбіту
комерційні супутники. Наразі ведуться розробки
космічного ракетного комплексу «Циклон-4», сімейства
ракет-носіїв «Маяк», авіаційно-космічних комплексів
«Світязь» та «Оріль». Україна бере участь у міжнародних
космічних програмах «Морський старт», «МАКС»,
«МКС», «Antares», «VEGA», «Аврора», «Галілео»,
«GMES», «FLPP» у співпраці з космічними агентствами
Євросоюзу, США, Японії, Індії, Китаю, Бразилії.

THE UKRAINIAN
SPACE PROGRAM

Ukrainian scientists have made a decisive contribution to
the success of the Soviet space program, and Ukrainian
companies were the base both for the production
of spacecraft and launch vehicles, as well as for
intercontinental ballistic missiles. After independence
was proclaimed, Ukraine began the implementation of its
own space program. Ukrainian launch vehicles “Zenit‑2”,
“Zenit 3SL”, “Zenit 3SLB”, and “Dnipro” put commercial
satellites into orbit as part of joint international programs.
Currently, the design work is being carried out for a space
rocket complex,“Cyclone‑4,” a family of launch vehicles
“Mayak,” and aerospace systems “Svityaz” and “Oril.”
In addition, Ukraine participates in the international
space programs “Sea Launch,” “MAX,” “ISS,” “Antares,”
“VEGA,” “Aurora,” “Galileo,” “GMES,” and “FLPP” in
cooperation with the space agencies of the European
Union, the USA, Japan, India, China and Brazil.

The Ukrainian Space Program
Maria Kuznetsova
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Електродугове зварювання
Наталія Закашанська

ЕЛЕКТРОДУГОВЕ
ЗВАРЮВАННЯ

У 1802-1803 році Василь Петров відкрив явище електричної
дуги та описав можливість її застосування для
освітлення, електроспаювання та електрозварювання
матеріалів. У 1882 році Микола Бенардос (народився
у с. Мостове Миколаївської області) розробив
декілька конструкцій зварювальних автоматів.

ARC WELDING

Between 1802‑1803, Vasily Petrov, who studied at the
Kharkiv Collegium, discovered the phenomenon of the
electric arc and described the possibility of its application
to lighting and the electric welding of materials. In 1882,
Nicholas Benardos, who was born in the village of Mostove,
Mykolayiv region, Ukraine and studied at Kyiv University,
developed several designs of welding machines.

Arc Welding
Nataliia Zakashanska
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Ракетний щит СРСР
Марія Кузнєцова, Георгій Матвійчук, Олександр Іванішин

РАКЕТНИЙ ЩИТ СРСР

Володимир Челомей (народився у 1914 році у м. Седльце
(Польща). За кілька місяців його батьки переїхали до Полтави,
пізніше – до Києва. Навчався у Київському політехнічному
та Київському авіаційному інститутах. Розробник декількох
серій радянських крилатих ракет морського базування.
У 1963 році розробив легку міжконтинентальну ракету (за
класифікацією НАТО SS-11 mod.1 Sego), завдяки якій СРСР
вперше вдалося досягти ядерного паритету з США. З 1971
року – керівник радянської космічної програми. Автор
концепції пілотованих орбітальних станцій. Конструктор
супутників «Протон», «Польот», «Космос-1267», орбітальних
станцій «Салют-3» і «Салют-5». Під його керівництвом було
розроблено важку ракету-носій «Протон», завдяки якій
стартувала програма дослідження планет Сонячної
системи за допомогою автоматичних зондів. Ця ракета
досі використовується у російській космічній програмі.
Один з авторів концепції радянського космічного
корабля багаторазового використання «Буран».

ROCKET SHIELD
OF THE USSR

In 1914, Volodymyr Chelomey was born in Siedlce, the
Russian Empire, which is now modern‑day Poland. A few
months after his birth his parents moved to Poltava, later
to Kyiv, both of which are in Ukraine. He studied at the
Kyiv Polytechnic Institute and the Kyiv Aviation Institute.
Chelomey designed several series of Soviet sea‑based cruise
missiles. Moreover, in 1963 he designed light intercontinental
ballistic missile UR-100 (NATO classification SS-11 mod.1
Sego), by which the Soviet Union for the first time managed
to achieve nuclear parity with the United States. In 1971,
he became the head of the Soviet space program. In
addition, he is the author of the concept of manned space
stations. Chelomey also designed the satellites “Proton”,
“Flight” and “Kosmos-1267” and space stations “Salyut-3”
and “Salyut-5”. Under his leadership, the heavy missile
launcher, “Proton,” was designed, which kick‑started the
research program for planets of the solar system with the
help of automatic probes. “Proton” is still used today in
Russia’s space program. Lastly, Chelomey was one of the
authors of the concept of the Soviet “Buran” space shuttle.

Rocket Shield of the USSR
Maria Kuznetsova, Geogre Matviychuk, Oleksandr Ivanishyn
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Ракета носій на рідкому пальному Р 7 (1957)
Олександр Іванішин

РАКЕТА НОСІЙ Р-7
— ПЕРШІ СУПУТНИК
ТА ЛЮДИНА У
КОСМОСІ

Розроблений колективом радянських вчених під
керівництвом Сергія Корольова (народився у 1907 році
у Житомирі). У 1924-1926 роках навчався у Київському
політехнічному інституті. Вважається батьком радянської
космічної програми, першої міжконтинентальної
балістичної ракети (1957 р.) Двигуни на рідкому
пальному розробило конструкторське бюро на чолі
з Валентином Глушком (народився у 1908 році
в Одесі). Розробник радянського космічного корабля
багаторазового використання «Буран». Глибокі
модифікації ракети-носія Р-7 використовуються
в російській космічній програмі і донині.

LIQUID FUEL
MISSILE CARRIER
MBR R‑7 (1957)

The MBR R‑7 placed into space orbit the first artificial Earth
satellite and first manned spacecraft. It was designed by
a team of Soviet scientists led by Serhiy Korolyov, who was
born in 1907 in Zhytomyr, Ukraine. From 1924‑1926, he studied
at the Kyiv Polytechnic Institute. Korolyov is considered to
be the father of both the Soviet space program and the
first intercontinental ballistic missile (ICBM), which was built
in 1957. Moreover, liquid fuel engines were developed
by the design bureau headed by Valentyn Hlushko, who
was born in 1908 in Odesa, Ukraine. Hlushko was the
designer of the Soviet space shuttle “Energia‑Buran.”
The profound modifications of the R‑7 missile carrier
are used in Russian space programs even today.

Liquid Fuel Missile Carrier MBR R‑7 (1957)
Oleksandr Ivanishyn
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«Каспійський монстр» — екраноплани Ростислава Алексєєва
Георгій Матвійчук, Олександр Іванішин

«КАСПІЙСЬКИЙ
МОНСТР» —
ЕКРАНОПЛАНИ
РОСТИСЛАВА
АЛЕКСЄЄВА «КМ».

До створення літака Ан-225 «Мрія» був найважчим
літаком у світі. Екраноплан – це гідролітак, що рухається
на висоті кількох метрів над поверхнею води завдяки
ефекту аеродинамічного екрану. Хоча перші моделі
створювалися ще в 30-х роках ХХ століття, найбільш
відомими та ефективними виявилися екраноплани
конструкції Ростислава Алексєєва (народився у 1916
році у м. Новозибків (Чернігівська губернія). «КМ» —
«корабель-макет», що пройшов перші випробування у
1966 році, і використовувався для експериментів до 1980
року, був прототипом для серії гідролітаків військового
та рятувального призначення. На його основі було
створено радянський гідролітак-ракетоносець «Лунь».
Також Ростислав Алєєксєєв був першим розробником
радянських екранольотів, та декількох серій радянських
кораблів на підводних крилах, що й досі використовуються
для перевезення пасажирів по всьому світу.

THE “CASPIAN
SEA MONSTER”
EKRANOPLAN

The Caspian Sea Monster ekranoplan, or KM—invented
by Rostyslav Alekseyev—was the world’s heaviest aircraft
until the introduction of the Anotonov‑225 “Mriya”. An
ekranoplan is a seaplane with an aerodynamic screen
allowing it to hover several meters in the air over bodies
of water. While the first models were created in the 1930s,
the ekranoplans designed by Rostyslav Alekseyev (born
in 1916 in Novozybkov, Chernihiv region) were the most
famous and effective. The “KM,” the Russian acronym for
“naval prototype,” was first tested in 1966, and was used
for experimentation until 1980. It served as a prototype
for a series of seaplanes for military and rescue purposes.
Furthermore, the Soviet Lun Ekranoplan, a seaplane missile
launcher was based on Alekseyev’s design. Alekseyev also
designed the first Soviet ground‑effect aircrafts and several
series of Soviet hydrofoils, still used today around the world.

The "Caspian Sea Monster" Ekranoplan
Geogre Matviychuk, Oleksandr Ivanishyn
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«Буран» — радянський космічний корабель
багаторазового використання
Олексій Самоваров Фото: Вадим Лукашевич,
www.buran.ru

«БУРАН» —
РАДЯНСЬКИЙ
КОСМІЧНИЙ
КОРАБЕЛЬ
БАГАТОРАЗОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ

Створений конструкторським бюро «Молнія» на чолі з
українським конструктором Глібом Лозино-Лозинським
(народився у 1909 році в Києві). Навчався у Харківському
машинобудівному інституті, був конструктором
радянських винищувачів та перехоплювачів МіГ-27
та МіГ-31, радянських орбітальних винищувачів серії
«Спіраль». Перший та єдиний космічний політ радянський
шаттл «Буран» здійснив 15 листопада 1988 року
в автоматичному режимі. В зв’язку з економічною
кризою та розпадом СРСР проект було заморожено.

BURAN

Buran, a Soviet space shuttle, was created by the
“Molniya” design bureau headed by Ukrainian designer
Hlib Lozyno-Lozynsky (born in 1909 in Kyiv, Ukraine). He
graduated from Kharkiv Engineering University and was the
designer of the Soviet fighters and interceptors Mikoyan
MiG-27 and Mikoyan Mig-31 and the Soviet orbital fighter
of the “Spiral” series. The first and only space flight of
the Buran space shuttle took place on November 15,
1988 on autopilot. Due to the economic crisis and the
collapse of the Soviet Union, the project was frozen.

Buran
Oleksiy Samovarov
Photo by Vadim Lukashevich, www. buran.ru
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Пересадка рогівки ока — школа хірургії ока Володимира Філатова
Марія Омельчук

ПЕРЕСАДКА
РОГІВКИ ОКА —
ШКОЛА ХІРУРГІЇ
ОКА ВОЛОДИМИРА
ФІЛАТОВА

Перша відома пересадка рогівки була здійснена у 1905 р.
в Оломоуці (зараз – Чехія) за допомогою пересадки
рогівки з видаленого ока пацієнта до ока, що піддавалося лікуванню. У 1912 р. хірург Володимир Філатов
(1875-1956) здійснив першу пересадку рогівки донора
(з тіла покійної людини). Розробки Володимира Філатова
дозволили врятувати зір сотням тисяч людей, його методика широко використовувалася в усьому світі. Крім того
Володимир Філатов розробив дієвий спосіб пересадки
шкіри та інших живих тканин, який досі широко використовуються в медицині та ветеринарії. У 1936 році він заснував Інститут очних хвороб і тканинної терапії в Одесі.

CORNEA
TRANSPLANTATION –
VLADIMIR FILATOV EYE
SURGERY SCHOOL

The first known successful corneal transplantation took place
in Olomouc (now Czech Republic) in 1905. The surgeon
planted corneas from the patient’s eye, which was about
to be removed, to another eye that was treated. In 1912,
Vladimir Filatov (1875-1956) successfully performed his first
corneal transplantation from a deceased person. Filatov’s
breakthrough in ophthalmology even during his own lifetime helped save the eyesight of hundreds of thousands of
people. His techniques are still widely used around the world.
Besides, Vladimir Filatov developed an effective methodology of skin grafts and other tissues, which are still used in both
human and veterinary medicine. In 1936, he founded the
Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy in Odesa, Ukraine.

Cornea transplantation
Mariia Omelchuk
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Система залпового ракетного вогню
Олексій Самоваров

ПЕРША СИСТЕМА
ЗАЛПОВОГО ВОГНЮ
ПОРОХОВИМИ
РАКЕТАМИ

У 1815-1817 рр. інженер, генерал артилерії російської армії Олександр Засядько (народився у 1779 р.
у с. Лютенька Полтавської області) розробив декілька
типів бойових порохових ракет, що мали дальність польоту, яка в 4 рази перевищувала іноземні аналоги. Також
генерал створив пускову установку, яка вперше в світі
дозволяла здійснити залп одразу 6 ракетамив бойових
умовах. Він розробив тактику бойового використання
ракетного озброєння, створивши перший у Російській
імперії ракетний завод. Олександр Засядько заснував
перше Вище військове артилерійське училище в Росії.
В українській армії Засядько вважається засновником
ракетних військ як окремого виду збройних сил. За досягнення у галузі ракетобудування та математичні обрахунки
польоту на Місяць за допомогою ракет на його честь було
названо один з кратерів на зворотньому боці Місяця.

WORLD’S FIRST
GUNPOWDER
MISSILE SYSTEM

In 1815-17, the Ukrainian engineer and Russian artillery
general Oleksandr Zasyadko (born in 1779 in the village of
Lyutenka, Poltava region) designed several types of gunpowder missiles that had the flight distance four times greater
that any foreign equivalent. He also invented a missile
launcher platform that allowed firing in salvos (6 missiles
at a time) in combat conditions for the first time in history.
Zasyadko pioneered tactics of using missiles in combat, created the first missile factory in the Russian Empire and founded the Higher Artillery School. In Ukrainian and Russian armies,
he is widely considered as the founder of the missile artillery
forces as a separate military unit. One of the craters on the
far side of the Moon was named after Zasyadko, honoring
his achievements in artillery engineering as well as mathematical calculations of Lunar expeditions using rockets.

Gunpowder missile system
Oleksiy Samovarov
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Імунітет — захисні сили людського організму
Михайло Петрусяк

ІМУНІТЕТ – ЗАХИСНІ
СИЛИ ЛЮДСЬКОГО
ОРГАНІЗМУ

Ілля Мечніков – автор фундаментальних праць в імунології, бактеріології, епідеміології, один з піонерів
наукового вивчення процесу старіння людини (геронтології). Народився у 1845 році в с. Іванівка (Харківська
область), навчався у Харківському університеті.
Працював у Одеському університеті, що зараз носить
його ім’я., пізніше очолив Інститут Пастера у Парижі.
Він перший розробив цілісну теорію захисних систем
людського організму, крім того досліджував вплив грибків та бактерій на імунітет людини, що відкрило шлях до
розробки антибіотиків. У 1908 року за розробку фагоцитарної теорії імунітету людини Ілля Мечніков отримав Нобелівську премію з фізіології або медицини.

IMMUNE SYSTEM
– HUMAN’S
STRONGEST SHIELD

Ilya Mechnikov was the author of fundamental works in
the fields of immunology, bacteriology and epidemiology,
as well as the pioneer of studying a human aging process
(gerontology). He was born in 1845 in Ivanivka village, Kharkiv
region, and later studied at the Kharkiv University. He worked
at the Odesa University that now bears his name and then
assumed post of the lab director at the Pasteur Institute in
Paris. Mechnikov was the first to develop a coherent theory
of protective systems of the human body. He also studied the effect of fungi and bacteria on a human immune
system – this research subsequently led to the development
of antibiotics. In 1908, Ilya Mechnikov was awarded the
Nobel Prize in Physiology or Medicine for the development
of phagocytosis theory of the human immune system.

Discovery of the immune system
Mike Petrusiak
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Стрептоміцин — перемога над туберкульозом
Наталія Закашанська

СТРЕПТОМІЦИН –
ПЕРЕМОГА НАД
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ.

Після відкриття бактерії-збудника туберкульозу навіть у
1882 році ця хвороба залишалася серйозною проблемою: смертність від нього сягала 25% у перші 5 років після
зараження. У 1943 році група американських вчених
відкрила антибіотик стрептоміцин, високоефективний
саме для нейтралізації збудника туберкульозу. Завдяки
його широкому використанню, починаючи з 1946 року,
смертність від туберкульозу знизилася майже на 90%,
що разом з протиепідемічними заходами дозволило за
наступне десятиріччя ліквідувати епідемію туберкульозу
у розвинутих країнах світу. Групу дослідників очолював
емігрант з України Зельман Ваксман (1888-1973), що
народився у с. Нова Прилука (Вінницька область). За
винахід стрептоміцину у 1952 Зельман Ваксман був удостоєний Нобелівської премії з фізіології або медицини.

STREPTOMYCIN
– VICTORY OVER
TUBERCULOSIS

Tuberculosis remained a dangerous desease even after
the discovery of casusative bacteria in 1882. The mortality
rates reached 25 percent in the first five years after being
infected. In 1943, a group of American scientists discovered
streptomycin as a highly effective antibiotic that neutralizes the desease. Starting from 1946, the mortality rate from
tuberculosis plummeted by 90% owing to the wide use of
streptomycin, which paved the way to elimination of tuberculosis endemic in developed countries over the next
decade. The group of researchers was led by a Ukrainian
emigre Zelman Vaksman (1888-1973) who was born in
Nova Pryluka village, Vinnytsia region. In 1952, Zelman was
awarded the Nobel Prize in Physyology or Medicine.

Streptomycin as the cure from tuberculosis
Nataliia Zakashanska
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Камера Шарпака
Олексій Дивисенко

КАМЕРА ШАРПАКА

Детектор елементарних часток (багатодротова пропорційна камера – MWPC), який розробив та зібрав
Георгій (Жорж) Шарпак – співробітник Європейської
організації з ядерних досліджень (CERN) (народився у
1924 році у м. Дубровиця Рівненської області). На відміну від лічильника Гейгера, цей прилад дозволяє не
тільки визначити величину іонізації, але й встановити
точні координати проходу електронних часток. Камера
Шарпака відкрила новий напрямок у створенні вимірювальних приладів у ядерній фізиці, а загальні принципи та технічні новації використовуються й у прискорювачах елементарних часток, зокрема у Великому
адронному колайдері. У 1992 році за цю розробку
Георгій Шарпак отримав Нобелівську премію з фізики.

CHARPAK’S CHAMBER

The particle detector (a multiwire proportional chamger –
MWPC) was designed and produced by Georgiy [Georges]
Charpak, a researcher at the European Organization
for Nuclear Research known as CERN (born in 1924 in
the city of Dubrovytsia, Rivne region). In contrast to the
Geiger counter, this device enabled not only to determine the ionization value, but also establish the exact
coordinates of electronic particles routes. The Charpak’s
chamber opened a new field for measuring devices in
nuclear physics, while the general principle and technical designers of the innovation are used in particle accelerators, including the Large Hadron Collider. In 1992,
Georgiy Sharpak was awarded the Nobel Prize in Physics.

Charpak’s chamber
Oleksiy Divisenko
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Лінотип Йосипа Лівчака
Денис Негомедзянов

ЛІНОТИП ЙОСИПА
ЛІВЧАКА

У 1875 році уродженець с. Тисів (Івано-Франківська
область) Йосип Лівчак розробив для друкарні у м. Вільно
(тепер Вільнюс – столиця Литви) матрицевибивну складальну друкарську машину, яка півтора десятиріччя
використовувалася для друку газети Віленський вісник.
У 1886 році Оттмар Мергенталер отримав в США патент
на аналогічну машину, яку стали називати лінотип.
Винайдення цього типу друкарських машин спричинило
революцію у друкарський справі. Цей засіб складання використовувався до 70-80-х років ХХ ст., коли йому
на зміну прийшли фототипічні, а потім и комп’ютерні
технології. Його оптичний прилад (діаскоп) було удостоєно золотої медалі Фрацузької академії наук.

JOSEPH LIVCHAK
LINOTYPE

In 1875, Joseph Livchak (born in 1839 in Tysiv village, IvanoFrankivsk region) designed an escapement mechanism
for text capturing printing machine for a printing shop in
Vilna (now Vilnius, Lithuania). The machine was used for 15
years to print the Vilna Tribune newspaper. In 1886, Ottmar
Mergenthaler received a U.S. parent on a machine that
came to be known as the linotype. This innovation revolutionized the entire printing industry. Linotype was widely used until
1970s and 1980s when the new phototype and computer
technologies replaced it. Linotype’s diascope was awarded
the Golden Medal of the French Academy of Sciences.

Livchak’s linotype
Denis Negomedzianov
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Плямистий камуфляж
Наталія Закашанська

ПЛЯМИСТИЙ
КАМУФЛЯЖ

Загальновживане плямисте маскувальне фарбування військової форми та поверхні військової техніки запатентоване у 1939 році художником Володимиром
Барановим-Росіне («пуантилістично-динамічний камуфляж» або «метод хамелеона»). Художник народився у 1888 році у Херсоні. Після навчання в Одесі та
Санкт-Петербурзі у 1912 р. Баранов-Росіне переїхав
до Франції. Крім камуфляжу він винайшов фотохромометр – прилад для визначення якості дорого-цінного
каміння, машину для автоматичного виготовлення, стерилізації та розливу газованих напоїв «Multiperco», за
яку отримав кілька престижних міжнародних нагород.

SPOTTED
CAMOUFLAGE
PATTERN

The commonly used spotted camouflage pattern on
the military uniform and military equipment surfaces was
patented in 1939 by the artist Wladimir Baranoff-Rossine
(spot-by-dynamic camouflage or chameleon method). He was born in Kherson in 1888. After studying in
Odesa and St. Petersburg, he moved to France in 1912.
Beside camouflage patterm, Baranoff-Rossine invented
photo chronometer – a device that determines quality of precious gems – as well as a machine for production, sterilization and bottling of fuzzy drinks “Multiperco”
for which he received several international awards.

Spotted camouflage pattern
Nataliia Zakashanska
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Лазерний діод
Роман Давидюк

ЛАЗЕРНИЙ ДІОД

Авторство винаходу світловипромінюючого діода, що
випромінює видиме світло замість інфрачервоного, належить Ніку (Миколі) Голоняку – на той час співробітнику
General Electric Company, сину українських емігрантів
із Закарпаття. Напівпровідникові лазери, що використовуються в якості керованих джерел світла в оптоволоконних
лініях зв’язку, лазерних далекомірах і цілевказівниках,
в CD-та DVD-програвачах, HD-DVD і Blu-Ray пристроях,
стільниковому зв’язку, лазерних принтерах, лазерній
хірургії, лазерній спектроскопії. Одна з найпоширеніших
повсякденних сфер вживання – зчитування товарних кодів.
Ніку Голоняку належить 41 патент у галузі електротехніки.

LASER DIODE

Nick (Nicholas) Holonyak is credited as the designer
of a light emitting diode that produces visible light instead of an infrared one. Holonyak, the son of Ukrainian
immigrants Transcarpathian region, was an employee at General Electrics Company during this period.
Semiconductor lasers used as controlled sources of light
in phiberoptics communication lines, CD- and DVDplayers, HD-DVD and Blu-Ray devices, cellular phones as
well as in printers and during surgeries and spectroscopity. One of the most common areas of use is scanning of
product identification numbers. In total, Nick Holovnyak
owns 41 patens in the field of electronic engineering.

Laser diode
Roman Davydyuk
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Манхеттенський проект
Михайло Піхота

МАНХЕТТЕНСЬКИЙ
ПРОЕКТ

Георгій Кістяківський – фізик та хімік українського походження, який у 1944-1945 рр. очолював відділ вибухових
речовин атомної лабораторії в Лос-Аламосі (США),
один із розробників атомної зброї. Народився у 1900
р. в Києві. Згодом емігрував до Німеччини, де навчався
в Берлінському університеті (здобув науковий ступінь з фотохімії), потім виїхав до США. У 1940-1944 рр. Кістяківський
був членом Американського комітету національної
оборони, а у. 1959-1961 рр. – спеціальним помічником
Президента США Дуайта Езенхауера. Наприкінці життя вчений брав активну участь в антивоєнному русі.

THE MANHATTAN
PROJECT

George Kistiakowsky was a physicist and chemist of the
Ukrainian origin. In 1944-1945 he was the technical director of the Explosives Research Laboratory in Los Alamos,
USA. He was one of the authors of nuclear weapons.
Kistiakowsky was born in 1900 in Kyiv and then immigrated
to Germany where he gained a degree in photochemistry at the University of Berlin. Later he moved to the
United States. In 1940-44, he was a Member of the American
Committee for National Defense. In 1959-61, he was
a Special Assistant to the President Dwight Eisenhower.
For many years he managed the state programs in the
area of science and technologies. Kistiakowky became
a prominent anti-war activist in the final years of his career.

The Manhattan project
Mike Pikhota
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Польовий транзистор та Електролітичний конденсатор
Вікторія Герасик

ПОЛЬОВИЙ
ТРАНЗИСТОР ТА
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИЙ
КОНДЕНСАТОР

Останні 70 років конструювання будь-якої побутової
електроніки неможливо уявити без транзисторів та
конденсаторів. Перші патенти на польові транзистори
(1925 р.) та електролітичні конденсатори (1931 р.) належать Юлію Лілінфельду – фізику та інженеру-електронщику зі Львова. Пізніше Джону Бардіну, Уолтеру Браттейну
та Вільяму Шоклі через першість Лілінфельда було відмовлено у отриманні патенту на винайдення транзистора,
але Нобелівську премію з фізики у 1956 р. здобули саме
вони. У 1988 р. Американське фізичне товариство заснувало щорічну премію імені Лілінфельда для відзначення
особливих заслуг і вагомих досягнень у галузі фізики.

FIELD-EFFECT
TRANSISTOR AND
ELECTRONIC
CAPACITOR

One cannot imagine any customer electronics without
transistors and capacitors over the last 70 years. The first
patents for field-effect transistor (1925) and electrolytic capacitors (1931) belong to Julius Lilienfeld, a physics
and electronics engineer from the city of Lviv. Although
John Bardeen, Walter Brattain and William Shockley were
denied a patent for the invention because Lilienfeld
was first, the three scientists were awarded the Nobel
Prize in Physics in 1956. In 1988, the American Physical
Society established the Lilienfeld annual prize to honor significant discoveries in the area of physics.

Field-effect transistor and electronic capacitor
Viktoria Gerasik
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Правило Чаргаффа — ключ до ДНК
Євгенія Тищук

ПРАВИЛО
ЧАРГАФФА –
КЛЮЧ ДО ДНК

Ервін Чаргафф (народився у 1905 році в Чернівцях)
визначив кількісне відношення азотистих основ, що
входять до складу нуклеїнових кислот. Своє відкриття
вчений виклав у так званому «Правилі Чаргаффа»: загальна кількість аденінових залишків в кожній молекулі
ДНК дорівнює кількості тимінових залишків, а кількість
гуанінових залишків – кількості цитозинових. Правила
Чаргаффа зіграли вирішальну роль в розшифровці структури ДНК у вигляді подвійної спіралі (Джеймс
Уотсон і Френсіс Крік). Дослідження Ервіна Чаргаффа
заклали підґрунтя для стрімкого розвитку генетики.

CHARGAFF’S RULE
AS THE KEY TO DNA

Erwin Chargaff (born in 1905 in Chernivtsi) determined
the quantitative relations of nitrogen bases that are part
of nucleic acids. The scientist explained his discovery
in the “Chargaff’s Rule”, namely the overall number of
adenine surplus in every molecule in the DNA equals to
the thymine surplus. By the same token, the number of
guanine surplus equals to that of cytosine. Chargaff’s
Rule played a decisive role in de-ciphering the DNA
structure in a shape of double helix by James Watson
and Francis Crick. Chargaff’s studies laid the foundations for a rapid development of genetics research.

Chagraff’s Rule
Yevheniya Tyshchuk
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Американська термоядерна (воднева) бомба
Микола Гончаров

АМЕРИКАНСЬКА
ТЕРМОЯДЕРНА
(ВОДНЕВА) БОМБА

1 листопада 1952 року на атолі Еніветок (Маршалові
острови) США здійснили випробування першого у світі термоядерного вибухового пристрою. З тріумвірату
американських вчених, яких називають батьками термоядерної бомби, двоє мали українське походження. Це
фізик-теоретик Георгій Гамов (народився у 1904 р. в Одесі)
та математик Станіслав Улям (народився у 1909 р. у Львів).
Георгій Гамов є автором теорії альфа-розпаду через
тунелювання, також працював в царині радіоактивного
розпаду атомних ядер, ядерного синтезу в надрах зірок,
теорії Великого вибуху, походження елементів. У генетиці він перший сформулював поняття генетичного коду.
Станіслав Улям розробляв комп’ютерні математичні
моделі ядерних та термоядерних процесів, а також мови
програмування для вирішення біологічних завдань, чим
сприяв розвитку не тільки ядерної фізики, але й генетики.

AMERICAN
THERMONUCLEAR
(HYDROGEN) BOMB

On November 1, 1952 on Enewetak Atoll (Marshall Islands),
the United States led the world’s first hydrogen bomb test.
The triumvirate of American scientists credited with the
development of thermonuclear bomb included the two
of Ukrainian descent. These are a theoretical physicist
George Gamow (born in 1904 in Odesa) and a mathematician Stanislaw Ulam (born in 1909 in Lviv). Gamow
was an author of the theory of alpha decay via quantum
tunneling, as well as studied subjects of radioactive decay of the atomic nucleus, star formation, the Big Bang
nucleosynthesis and molecular genetics. On the other
hand, Stanislaw Ulam designed mathematical computer models of nuclear and thermonuclear processes and
programming languages, which addressed biological
problems. These were later used not only in the area
of nuclear physics, but also in molecular genetics.

American H-bomb
Mykola Honcharov
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Цикл Калини — геотермальні електростанції
Олександр Іванішин, Георгій Матвійчук

ЦИКЛ КАЛИНИ —
ГЕОТЕРМАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Термодинамічний цикл на двоконтурному (бінарному)
принципі, у якому геотермальна вода передає свою
енергію не безпосередньо, а водо-аміачній суміші, що
підвищує ККД геотермальних електростанцій на 2550%. Винахід належить Олександру Калині (народився
у 1933 р. в Одесі), який емігрував у США, де заснував
компанію «Exergy LLC». Після спорудження першої експериментальної геотермальної електростанції у Канога
Парку (район Лос-Анджелеса) патент на «Цикл Калини»
було придбано компанією General Electric. На сьогодні геотермальні електростанції за принципом «циклу
Калини» побудовані у США, Ісландії, Німеччині, Японії.
Крім того, з використанням «циклу Калини» побудовані японські металургійні та нафтопереробні заводи.
Компанія Олександра Калини «Kalex LLC» закінчила
розробку технології «Циклу Калини» другого покоління.

KALINA CYCLE
– GEOTHERMAL
POWER STATIONS

Thermodynamic cycle based on the double (binary) principle in which geothermal water transfers its energy not directly
but to the water-amonia micture that increases the efficiency of geothermal power stations by 20-25%. The invention
relates to Oleksandr Kalina (born in 1933 in Odesa) who immigrated to the USA where he founded Exergy LLC. After construction of the first experimental geothermal power station
in Kanoha Park in Los-Angeles, the patent for Kalina Cycle
was acquired by General Electric. Today, geothermal power
stations using the Kalina Cycle principle are built in the United
States, Iceland, Germany and Japan. In addition, Japanese
metallurgical and oil refineries use the Kalina Cycle as well.
Oleksandr Kalina’s Kalex LLC has finalized the development of the second-generation Kalina Cycle technology.

Kalina Cycle
Oleksandr Ivanishyn, George Matviychuk
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Замок Джуса
Олексій Дивисенко

ЗАМОК ДЖУСА

Оригінальний механізм замка для капотів і дверцят літаків та гоночних болідів, що зношуються через вібрацію
та часте використання. Він був розроблений американським інженером та бізнесменом Володимиром
(Вільямом) Джусом (народився у 1895 р. у с. Чернихівці
Тернопільської області). Спершу замок створювався
для автомобілів, але попит на нього швидко дозволив
винахіднику побудувати заводи спочатку в США, а потім і в Європі. Надприбутки від військових замовлень під
час Другої світової війни дозволили Володимиру Джусу
частину коштів спрямувати на благодійність та меценатство. Він фінансував Червний Хрест і програми української
діаспори в США. У 1948 р. він став першим президентом
Українського інституту Америки, а у 1955-му придбав для
нього розкішний особняк на П’ятій авеню у Нью-Йорку.

DZUS FASTENER

It is an original lock mechanism for the airplane hood and
doors as well as racing cars that deteriorate due to vibration and frequent use. It was designed by Volodymyr
(William) Dzus (born in 1895 in Chernyhivtsi village, Ternopil
region). First the lock was designed for cars, but a rising
demand for the invention allowed Dzus to build up production facilities in the United States and then in Europe.
Excessive profits derived from state military procurements
during the Second World War allowed Dzus to spend
some of his fortune on charitable causes. He financed
Red Cross initiatives and programs of the Ukrainian diaspora in USA. In 1948, he became the first president of the
Ukrainian Institute of America, and in 1955 he bought a
luxurious mansion for it on the Fifth Avenue in New York.

Dzus fastener
Oleksiy Divisenko
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IMAX — сучасний кіноформат
Ольга Шевченко

IMAX – СУЧАСНИЙ
КІНОФОРМАТ

Формат фільмів, розроблений канадською компанією IMAX Corporation. Розрахований на відтворення
стрічок значно більшого розміру та роздільної здатності, ніж звичайні кінотеатри. Технологію IMAX створила четвірка канадських кінодіячів, до числа яких
(разом з Гремом Фергюсоном, Робертом Керром
та Вільмом Шоу) входив син сім’ї емігрантів з України
Роман Кройтор. IMAX вперше було презентовано на
виставці Експо-67 в Монреалі, проте масово у світі ця
технологія поширилася лише протягом останніх 20 років. Роман Кройтор – відомий кінорежисер. Саме він є
автором ідеї Сили, що об’єднує Всесвіт та живить лицарів-джедаїв і їх ворогів сітхів у кіносазі «Зоряні війни».

IMAX – MODERN
MOVIE FORMAT

It is a motion picture format created by the Canadian
IMAX Corporation. IMAX was designed to record and
display images of a much greater size and resolution than
any conventional film system. Roman Kroitor, born in the
family of Ukrainian migrants, invented the IMAX technology alongside with Graeme Ferguson, Robert Kerr
and William C. Shaw). The first presentation of IMAX took
place at EXPO-67 in Montreal, however, the invention
acquired mass popularity only in the last two decades.
Roman Kroitor is a famous film director and the author
of the idea of Force – the cornerstone of the Star Wars
franchise that unites the universe and serves as a source
of power for Jedi knights and their Sith enemies.

IMAX
Olga Shevchenko
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Генетичний код
Вадим Шабатін

ГЕНЕТИЧНИЙ КОД

Після відкриття Джеймсом Уотсоном і Френсісом Кріком
подвійної спіралі ДНК перед вченими постало питання
про розшифровку коду білків, що її формують. Вирішальне
значення для цього мали роботи видатного американського математика українського походження Георгія
Гамова (народився у 1904 р. в Одесі), який запропонував
математичну модель та ввів поняття генетичного коду, який
формує порядок поєднання амінокислот в молекулу ДНК.

GENETIC CODE

After James Watson and Francis Clark discovered a double
helix of the DNA structure, scientists struggled to de-cipher
the protein codes that form it. Findings of a renowned
American mathematician of Ukrainian descent, George
Gamow (born in 1904 in Odesa), played a decisive role in
these research, as he proposed a mathematical model and
introduced the concept of a genetic code that shapes
combinations of amino acides in the DNA molecule.

Genetic code
Vadim Shabatin
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Великий вибух — таємниця утворення Всесвіту
Олександра Шабля

ВЕЛИКИЙ ВИБУХ –
ТАЄМНИЦЯ
УТВОРЕННЯ ВСЕСВІТУ

У 1922 р. російський геофізик Олександр Фрідман, який
у 1916-1917 рр. викладав у Київському університеті, розробив математичну модель Всесвіту, що розширюється.
Екстраполюючи цю ідею у минуле, вчені зрозуміли, що
Всесвіт виник внаслідок вибуху. У 1948 р. видатний американський математик українського походження Георгій
Гамов (народився у 1904 р. в Одесі) запропонував фізичну
модель утворення Всесвіту – Великого вибуху та разом
з колегами передбачив існування космічного мікрохвильового фонового випромінювання, яке було відкрито
лише у 1964 році, що довело вірність теорії Гамова.

THE BIG BANG –
MYSTERY OF THE
UNIVERSE ORIGINS

In 1922, the Russian geophysicist Alexander Friedmann,
who lectured at the University of Kyiv in 1916-1917, designed
a mathematical model of the Universe that expands.
Scientists applied the model in retrospective to understand
the Universe emerged as a result of explosion. In 1948,
George Gamow, a famous American mathematician
of the Ukrainian descent (born in 1904 in Odesa) proposed
a physical model of the Universe origins known as the
Big Bang. Gamow et al predicted the existence of cosmic
microwave background radiation, which was scientifically described only in 1964 that proved Gamow’s theory.

The Big Bang
Oleksandra Shablia
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Крани Анатолія Кокуша — «Українська рука» у Голівуді
Марія Кузнєцова

КРАНИ АНАТОЛІЯ
КОКУША —
«УКРАЇНСЬКА РУКА»
У ГОЛЛІВУДІ

Анатолій Кокуш (народився у Керчі ) – інженер у галузі кінотехніки. У 1986 році він заснував власну фірму
≪Filmotechnic≫, що спеціалізувалася на професійній
кінотехніці, яка дозволяє проводити ефектні панорамні
зйомки, знімати кіно в русі, отримуючи картинку високої якості. У 2006 р. Анатолій Кокуш здобув 2 інженерно-технічні Оскари за гіростабілізований операторський кран ≪Авторобот≫ (Russian Arm) та операторські
крани серії ≪Каскад≫. За допомогою його техніки
знято сотні популярних кінокартин фільмів – ≪Титанік≫,
≪Війна світів≫, ≪Король Артур≫, ≪Дванадцять друзів
Оушена≫, ≪Трансформери≫, ≪Залізна людина≫ тощо..

CRANES BY
ANATOLIY KOKUSH –
“UKRAINIAN HAND”
IN HOLLYWOOD

Anatoliy Kokush, born in Kerch, is a Ukrainian film engineer. In 1986, he founded Filmotechnic firm specializing
in professional film equipment for panoramic shots and
filming motion to get a picture of higher quality. In 2006,
Kokush was wawrded with two Oscars in the Scientific
and Engineering Award category. One was for the concept of the Autorobot also known as the “Russian Arm,”
while the second award was for the concept and development of the Cascade series of motion picture cranes.
Hundreds of films were produced thanks to these innovations, namely Titanic, War of the World, King Arthur,
Ocean’s Twelve as well as Transformers and Iron Man 2.

“Ukrainian Arm” in Hollywood
Maria Kuznetsova

104

Іон Деген — перша у світі операція з реплантації
Михайло Піхота

ІОН ДЕГЕН – ПЕРША
У СВІТІ ОПЕРАЦІЯ
З РЕПЛАНТАЦІЇ

18 травня 1959 року лікар київського Інституту ортопедії
Іон Деген (народився у 1925 р. у м., Могилів-Подільський
Вінницької області) здійснив першу у світі вдалу операцію з реплантації передпліччя. Наступна операція за
межами України відбулася лише у 1962 р. у Бостоні. На
основі його розробок подібну операцію змогли провести московські лікарі. Після репатріації Іона Дегена
до Ізраїлю у 1977 р. його прізвище з ідеологічних причин було викреслено з історії радянської медицини.

ION DEGEN –
WORLD’S FIRST
SUCCESSFUL
REATTACHMENT
OF A LIMB

Ion Degen (born in 1925 in the town of Mohyliv-Podilsky,
Vinnytsia region) successfully conducted the world’s first
reattachment of the patient’s forearm on May 18, 1959.
The first surgery of this kind outside of Ukraine took place
in Boston in 1962. Degen’s works helped Moscow doctors to conduct similar surgeries. However, after Degen’s
departure to Israel in 1977, his name was suppressed in
the history of Soviet medicine for ideological reasons.

World’s first reattachment of a limb
Mike Pikhota
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Ігор Пастернак — дирижаблі повертають собі небо
Олександр Іванішин,
Георгій Матвійчук

ІГОР ПАСТЕРНАК
– ДИРИЖАБЛІ
ПОВЕРТАЮТЬ
СОБІ НЕБО

Після катастрофи дирижабля «Гінденбург» у 1937 році
вважалося, що епоха дирижаблів минула назавжди . Втім,
розробки українського інженера Ігоря Пастернака (народився у 1964 р. у Львові) вже у ХХІ столітті знову повернули
їх у небо, займаючи відчутний сегмент вантажних авіаперевезень. Його американська компанія «Worldwide Aeros
Corp» розробила та запустила у виробництво дирижабль
«Aeroscraft», що перевозить вантажі масою до 250 тонн.
Маючі швидкість 185 км/г, дирижабль «Aeroscraft» витрачає на 70% менше пального, ніж літак такої ж вантажопідйомності, та може сідати на будь-який майданчик замість
аеродрому. Завдяки дирижаблю «Aeroscraft» відкриваються надзвичайні перспективи дослідження та комерційного використання найвіддаленіших куточків планети.

IGOR PASTERNAK –
ZEPPELINS RETURN
BACK TO THE SKIES

After the tragic crash of the Hindenburg zeppelin in 1937,
it has been considered that the age of zeppelins has
gone forever. However, aircraft designs of Igor Pasternak
(born in 1964 in Lviv) returned zeppelins in the skies in the
twentieth century, gaining a significant share of the cargo
transportation market. A U.S.-based company Worldwide
Aeros Corp, which belongs to Pasternak, has developed
and launched serial production of Aeroscraft zeppelin
with a payload of up to 250 tons. Aeroscraft can reach
the speed of 185km/h using 70% less fuel than an airplane
with similar characteristics. It can also land on any surfaces instead of an airfield. The Aeroscraft zeppelin opens
entirely new ways for exploration and commercial use of
the aircraft even in the most remote corners of the world.

Zeppelin
Oleksandr Ivanishyn, George Matviychuk
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