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Новий рік – одне з найдавніших і найпопулярніших календарних свят. Це, ма-

буть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у всіх країнах і на всіх 

континентах, яку знають, люблять і яку з нетерпінням чекають люди, різні у своїх 

етно-національних традиціях і релігійних переконаннях. В  Україні традиція новорі-

чного святкування має особливо непросту та тривалу історію. 

На терени Київської Русі традицію святкування Нового року 1 січня  приніс 

цар Петро І у 1700 році, запозичивши її в Голландії та інших країнах Західної Євро-

пи. Причому, як і раніше, літочислення продовжувало вестися за юліанським кален-

дарем, який зберігався до 1918 року. Через це тривалий час Новий рік на землях, що 

входили до її складу, не збігався із західноєвропейським. 

Відповідно до історичних згадок, Петро І, увів традицію прикрашати ялинки, 

активно впроваджуючи також святкові привітання, феєрверки, новорічні кумедні ко-

стюми з масками. Великий Государ повелів на знак доброго почину і нового століт-

тя "по великих проїжджих вулицях та біля будинків знатних людей прикрашати 

ялинки та сосни. А людям небагатим хоча б по гілці над воротами чи дверима 

привісити». Прикраси мали висіти до 7 січня. Першого ж січня, на знак свята, люди 

мають вітати однин одного з Новим роком, а всі, у кого є невеликі гармати або руш-

ниці, також опівночі мають стріляти в небо у своєму дворі. На великих ж вулицях з 1 

до 7 січня вночі мали запалювати багаття з дров або соломи. Ось що раніше викорис-

товували замість бенгальських вогників. Сам цар Петро I вийшов з факелом у руках і 

запустив у небо першу ракету, яка, вогненною змійкою звиваючись в повітрі, сповіс-

тила народу настання Нового року та розпочала новорічне святкування. У той 

час люди вірили, що, прикрашаючи новорічну ялинку, вони роблять злі сили 

добрішими. Вже давно про це забуто наступними поколіннями, але ялинка — як і 

раніше залишається символом новорічного свята. 

Лише у 1918 році на землях України впроваджується григоріанський ка-

лендар, а Новий рік знову починає збігатися з європейським. Натомість правос-

лавна церква відмовилась переходити на новий стиль, через що усі нерухомі церков-

ні свята та Новий рік продовжують святкуватися за юліанським календарем. 

Оскільки традиційне народне святкування Нового року в Україні мало під со-

бою глибоке релігійне та звичаєве підґрунтя, то люди не могли відмовитися від ста-

ровинного обряду прадідів та продовжували святкувати Новий рік 

між Різдвом та Водохрещам, тепер не 1, а 14 січня. Саме це свято зберегло усю тра-

диційну обрядовість та релігійно-культовий зміст, які передавалися з покоління в 

покоління. Так з’явився в Україні Старий Новий рік. 

Натомість свято 1 січня стало для українців веселим світським святом, яке 

об’єднало нас з рештою світу: не лише однією спільною датою, а й традицією свят-

кування, яка передалася на наші землі ще Петром I. У свою чергу Новий рік 14 січня 

залишається невід’ємною складовою річного обрядового циклу українців та найпов-

ніше відображає традицію українського новорічного святкування, яке перекликаєть-

ся з міфічними та релігійними уявленнями поколінь предків та несе у собі глибокий 

символічний зміст.  
Назаренко М.О. 

голова ЦК «МОРЕУ АПК» 
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Розмови про нові правила нарахування стипендій вітали серед студентів 

та викладачів вишів вже давно. Уряд пропонував своє бачення призначення 

стипендій, студенти  - своє.  

23 грудня 2016 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зу-

стрівся із студентським активом у НТУ «Київський політехнічний інститут ім. 

Ігоря Сікорського». На зустрічі піднімалися питання не тільки стипендіального 

забезпечення, а й розвитку України та місця молодого покоління в формуванні 

економіки держави. І в розрізі цього прем’єр-міністр підкреслив, що система 

стипендій має мотивувати студентів до успіхів у навчанні та підтримувати як-

ість знань. Водночас ті студенти, що потребують підтримки, мають отримувати 

соціальні стипендії. «Я вважаю, що створення системи, яка буде підтримувати 

якість знань - це перше. Про кожного, хто потребує соціальної підтримки, ми 

маємо подбати і зробити таку підтримку адресною і цільовою. Тоді буде спра-

ведливість і серед студентського середовища і буде мотивація додаткова бути 

успішним студентом та отримувати якість у навчанні», - наголосив прем’єр. 

«Давайте будемо вирішувати, або ми будемо стимулювати знання і якість 

знань, або… Тому що за великим рахунком, ні вам, ні мені ваш диплом не пот-

рібен. Вам, вашим батькам і мені потрібні ваші знання і ваш успіх. Коли ви 

прийдете на роботу після закінчення університету просто з дипломом, вас мо-

жуть не взяти. Якщо ви прийдете на роботу з дипломом, який підтверджує як-

ість знань, якими ви володієте, ви будете успішними. Ви будете мати гарну ро-

боту і гарну заробітну плату, ви будете конкурентними, ви зможете досягти ус-

піху. Це те, що мені потрібно. Сподіваюся на те, що це потрібно кожному з вас, 

що ви сповідуєте саме таку ідеологію. Тому що тільки освічені люди можуть 

забезпечити успіх», - підкреслив Володимир Гройсман. 

Кабінет Міністрів України з подальшим доопрацюванням прийняв Поста-

нови, якими визначається порядок виплати академічних стипендій у 2017 році. 

Документи були проголосовані 28 грудня, на засіданні Уряду. 

Міністерству освіти і науки України дано доручення, за участі Мінсоцпо-

літики та Мінфіну, доопрацювати пропозиції студентства щодо механізму ви-

плати академічних стипендій, які були озвучені на зустрічі Прем`єр-міністра 

Володимира Гройсмана із студентським активом у НТУ «Київський політехніч-

ний інститут ім. Ігоря Сікорського». 

 
 

Довгопола С.О, Сакун В.С., 
викладачі електротехнічних дисциплін 
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В Україні святкують два Дня студента – один співпадає з Міжнародним 

(17  листопада) і Тетянин день, день великомучениці Тетяни, святої покровите-

льки всіх студентів (25 січня).  

Тетянин день - день вшанування Татіани Римської. Це свято запрова-

джене на честь Великомучениці Тетяни, дочки заможного римлянина, яка 

прийняла смерть за християнську віру та доброчинність. Прадавній переказ сві-

дчить, що Свята Тетяна жила в Римі на рубежі другого і третього століть, за ча-

сів жорстоких гонінь на християн. Її батько, знатний римлянин, таємно сповідав 

віру в Ісуса і виховав свою дочку в християнському дусі. Вона присвятила себе 

служінню Богові і загинула від рук язичників. 

Після того, як в 1755 році імператриця Єлизавета Петрів-

на  підписала  указ про відкриття Московського університету (указ «Об учре-

ждении Московского университета»), «Тетянин день» став святкуватися споча-

тку як день народження Університету, а пізніше і як свято всіх студентів. 

З тих пір свята Тетяна вважається покровителькою студентів. До речі, са-

ме стародавнє ім'я «Татіана» в перекладі з грецького означає «упорядниця». 

У 60-70 рр.. 19 століття Тетянин день перетворюється на неофіційне сту-

дентське свято. До того ж, з нього починалися студентські канікули, і саме ця 

подія студентська братія завжди весело відзначала. Святкування «професійно-

го» дня студентів мало традиції і ритуал - влаштовувалися урочисті акти з роз-

дачею нагород і промовами. 

Незважаючи на те, що історія свята своїм корінням сягає в далеке минуле, 

традиції збереглися й донині. Студентська братія як влаштовувала широкі гу-

ляння більше ста років тому, так і в XXI столітті вважає за краще відзначити 

своє свято шумно і весело. Так, наприклад, студенти з Бельгії воліють збиратися 

в цей день зі своїми знайомими невеликими компаніями і відзначати свято в барі. 
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Але на відміну від нашого «брата студента» вони не люблять співати пісні, а 

лише слухають гарну музику. А ось датчани в цей день не відмовляють собі в 

радості насолодитися пивом. Бажають, щоб це свято пройшло в колі вірних і 

найближчих друзів, залишило приємні спогади, було веселим і душевним. Ну, а 

з приводу американської молоді і так зрозуміло, волелюбні і не закомплексова-

ні за характером і вихованням, вони відправляються святкувати День студента 

в ресторани, на природу, загалом туди, де можуть повеселитися і де їм подоба-

ється.  Що ж люблять іспанці? Свято проходить на природі або в парку під му-

зику гітари і з піснями. Збирається молодь великими компаніями і цей час вони 

проводять романтично і спокійно. 

Що ж, студент ніколи не упустить шанс відпочити від навчального процесу. 

Згідно з народною мудрістю від нескінченного торжества його відволікає лише 

сесійний час.  

 

Есть у студентов покровитель, 

И даже есть отдельный день, 

Когда веселье, извините, 

И разом всем учиться лень. 

Татьяна, ты нас вдохновляешь 

И на ученье, и труды, 

И веселиться позволяешь, 

И защищаешь от беды. 

Прими, Татьяна, поклоненье, 

Нам покровительницей будь, 

Благослови нас на ученье   

И освети учебный путь 

 

Бути студентом – це класно! 

Бути студентом – краса! 

Нехай справи йдуть чудово, 

Вам ні пуху, ні пера! 

 

 
Кидалов Ю.В., 

викладач електротехнічних дисциплін 
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ТРОТУАРНА ПЛИТКА, ЩО ГЕНЕРУЄ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 

 
 

Британська компанія Pavegen Systems Ltd., директором якої є Лоуренс Кем-

болл-Кук, автор технології, успішно виробляє і продає по всьому світу унікальну 

тротуарну плитку, яка генерує електроенергію завдяки крокуючим по ній пішохо-

дам. Ідея була реалізована Лоуренсом Кемболлом-Куком ще в 2009 році, коли він 

вивчав в університеті Лафборо кінетичні рішення для енергетичних мереж. При-

думав же Кембелл-Кук цю ідею для плиток під час роботи на одну дуже велику 

енергетичну компанію. 

З моменту створення компанії Pavegen, Лоуренс почав свій рух в лідери рин-

ку енергозбирального пішохідного сектора, породивши інтерес до технології в 

глобальному масштабі. Рада комерційних об'єктів на стадії реалізації підхопили 

ідею Лоуренса, перетворивши його концепцію і дизайн в реальні вироби … 

Я думаю, що ми знаходимося тільки на вершині айсбергу в порівнянні з тим, 

що можна ще зробити. Джерела живлення споживчих пристроїв можуть бути вбу-

довані в одяг. Це тільки початок в секторі відновлюваних джерел енергії »- заяв-

ляє Локренс. 

Багато фахівців в області промислового дизайну впевнені, що електрогенеруюча 

тротуарна плитка Лоуренса Кембелла-Кука скоро буде поширена по всьому світу. 

 

СОНЯЧНА ЧЕРЕПИЦЯ TESLA 

Ще влітку 2016 року, один із засновників і нинішній глава TeslaMotors, Ілон 

Маск, запропонував об'єднати компанії SolarCity і TeslaMotors. Лідер в установці со-

нячних панелей в Каліфорнії, енергетична компанія SolarCity, вже протягом десятка 

років утримує високу лідерську позицію, і сьогодні посідає друге місце по США. 

І ось, ще до кінця року, 17 листопада, відбулася результативна зустріч Ілона 

Маска з акціонерами, питання злиття було вирішено позитивно, і залишилася ли-

ше утрясти юридичну сторону цього грандіозного багатообіцяючого кроку. 

 
 

 6       01 січня 2017 р 



 

 

За задумом Маска, вже влітку 2017 року споживачам буде представлена 

можливість купити для своїх будинків сонячну черепицю Solar Roof. Черепиця буде 

являти собою збірну сонячну панель, і з вигляду з землі буде дуже схожа на звичай-

ну черепицю, з тією лише різницею, що тепер дах зможе генерувати електроенер-

гію. 

Якщо звичайні сонячні панелі з землі виглядають не дуже естетично, то че-

репиця Solar Roof спеціально виготовлена так, щоб виглядати більш природно, і 

текстуру кожен замовник зможе вибрати на свій смак. 

Уже зараз прогнозується виробництво чотирьох текстур: гладке скло, тоска-

нское скло, фактура скло і шифер. Якщо подивитися на матеріал зверху - буде 

видно сонячний елемент. 

На даний момент відомо, що кожен шматочок черепиці складається з трьох 

шарів: високоефективного сонячного елемента, плівки з текстурою, прозорою для 

сонячного світла, і захисного скла, спеціально розробленого науково-технічним 

підрозділом TeslaMotors. Захисне скло - не звичайне скло. 

Скло високоміцне, при цьому його щільність до п'яти разів нижче ніж у бе-

тону, тобто черепиця SolarRoof виявиться в три-п'ять разів легше традиційної че-

репиці. Ще одна важлива перевага - особливий генерує шар, - навіть при високих 

температурах ефективність елемента падати не буде, але ж це головний недолік 

традиційних сонячних батарей. 

За прогнозом Маска, вартість такого даху з сонячної черепиці буде нижче ніж 

у традиційної черепичної даху, і це без врахування вартості електроенергії, що ви-

робляється «черепичним» панеллю під час подальшої її експлуатації. 

У будь-якому випадку, установка тієї чи іншої системи сонячних панелей ні-

коли не обходиться дешево, і якщо встановлювати систему, то вона повинна бути 

надійною, естетичної, ефективної і довговічною. Все це буде притаманне систе-

мам Tesla Solar на базі черепиці Solar Roof.  

На даний момент також відомо, що для зберігання електроенергії, одержуваної від 

сонячної черепиці, буде використовуватися власна розробка компанії - батарея 

Powerwall 2 з вбудованим інвертором. Ємність цієї літій-іонної батареї становить 14 

кВт-год, важить вона 122 кілограми, і встановлюється на підлогу або на стіну. 

Гарантований термін експлуатації батареї - 10 років, кількість циклів заряду-

розряду необмежено. Номінальна потужність, яку можна споживати від батареї 

безперервно і безпечно - до 5 кВт. На даний момент батарея коштує 5500 доларів, 

і саме вона буде входити в комплект Tesla Solar. До речі, параметри цієї спеціа-

льної батареї для дому планують покращувати і далі. 
 
 

Ежегодно 25 января мы поздравляем с именинами всех зна-
комых Татьян и вспоминаем веселые и беззаботные студенческие 
годы. Но какая связь между студентами и их покровительницей 
Татьяной? На самом деле - никакой. Жила будущая святая Татьяна 
в конце II - начале III века в Риме. Отец ее тайно исповедовал хри-
стианство и дал дочери христианское воспитание. В годы пресле-
дования христиан при императоре Александре Севере Татьяна 
была подвергнута страшным истязаниям, но не отказалась от сво-
ей веры и мученически погибла. Ее день Православная церковь 
отмечала 25 января. Так случилось, что именно в этот день в 1755 
году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреж-
дении Московского университета», и 25 января стало официаль-
ным Днем основания Московского университета. С тех пор святая 
Татьяна считается покровительницей студентов.  

Залеський А.В., 
викладач електротехнічних дисциплін 
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Історія людства тісно пов'язана з постійним прогресом, розвитком технологій, 

новими відкриттями і винаходами. Деякі технології застаріли і стали історією, інші, 

такі як колесо або вітрило, використовуються досі. Незліченна кількість відкриттів 

було втрачено у вирі часу, інші, що не оцінені сучасниками, чекали визнання і впро-

вадження десятки і сотні років. 

Редакція Samogo.Net провела власне дослідження, покликане відповісти на пи-

тання про те, які ж винаходу вважаються нашими сучасниками найбільш значущими. 

Обробка та аналіз результатів інтернет-опитувань показали, що єдиної думки на 

цей рахунок просто немає. Проте, нам вдалося сформувати загальний унікальний рей-

тинг найбільших винаходів і відкриттів в історії людства. Як виявилося, не дивлячись 

на те, що наука давно пішла вперед, базові відкриття в умах наших сучасників зали-

шаються найбільш значущими. 

Перше місце безперечно зайняв Вогонь 

Люди рано відкрили корисні властивості вогню - його здатності висвітлювати і 

зігрівати, змінювати на краще рослинну і тваринну їжу. 

Друге місце у відповідях інтернет-спільноти зайняли Колесо і Віз; 

третє місце по праву зайняла Писемність; 

четверте місце, слідом за писемністю займає Папір; 

п'яте місце посіли Порох і Вогнепальна зброя; 

шосте місце в опитуваннях зайняли: телеграф, телефон, інтернет, радіо і інші 

види сучасної комунікації; 

сьоме місце в топ-10 за результатами опитувань зайняв Автомобіль; 

восьме місце - Електрична лампочка; 

дев'яте місце в топ-10 займають Антибіотики, і зокрема – пеніцилін; 

десяте місце в результатах опитувань зайняли Парус і корабель. 

Так само згадувалися і інші винаходи в різних областях науки, таких як: хімія, 

фізика, медицина, освіта та інші. 

Адже як ми і говорили раніше, це не дивно. Адже будь-яке відкриття або вина-

хід - це черговий крок у майбутнє, яке покращує наше життя, а часто його і продов-

жує. І якщо не кожне, то дуже і дуже багато відкриттів гідні називатися великими і 

вкрай необхідними в нашому житті. 

Хатєєв М.В. 

майстер виробничого навчання 
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