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НАУКОВА СПАДЩИНА ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ЛИВАРНИКА 
КОСТЯНТИНА ІЛЛІЧА ВАЩЕНКА 
У ДОКУМЕНТАХ ЦДНТА УКРАЇНИ

Алєксєєнко А.О., Ожиганов Д.І.

Засновник наукової школи учених-ливарників, видатний педагог, за
служений діяч науки і техніки УРСР, доктор технічних наук, професор 
Костянтин Ілліч Ващенко (1901-1992) назавжди вписав своє ім’я в істо
рію світової металургійної науки.

Багаторічна науково-педагогічна діяльність і наукові досягнення 
ученого невіддільні від його альма-матер -  Київського політехнічного 
інституту (КПІ) (нині -  Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).

Костянтин Ілліч віддав КПІ понад 60 років, пройшовши в його сті
нах шлях від інструктора виробничого навчання до завідувача кафедри 
ливарного виробництва (нині -  кафедра ливарного виробництва чорних і 
кольорових металів) і декана металургійного (нині -  інженерно- 
фізичного) факультету [5, с. 20].

На базі освітнього закладу ним було досліджено низку складних про
блем ливарного виробництва, в числі яких: технологія виплавки і властивості 
модифікованого чавуну, природа рідкого стану металів і сплавів, взаємодія 
рідкого металу з формою, процеси модифікування та рафінування чавунів, 
сталей і кольорових сплавів, зносостійкість та жаростійкість високолегова- 
них сталей і сплавів, отримання біметалевих виливок [4].

Вперше у колишньому СРСР Ващенко розробив технологію виробниц
тва хімічно стійких сплавів і модифікації чавунів з пластинчатим графітом, 
запровадив у виробництво високохромисте жаростійке і хімічно стійке лит
во, розробив і впровадив технологію отримання високоміцних чавунів.

Результати досліджень по цим та іншим проблемам викладені у фу
ндаментальних працях «Модифікований чавун», «Магнієвий чавун», 
«Хімічно стійкі відливки із високолегованих залізовуглецевих сплавів», 
«Плавлення та позапічна обробка чавуну для відливок», які було перек
ладено багатьма мовами світу [6].

Визначні здобутки ученого на науково-педагогічній ниві детально 
висвітлені у виданнях [3] та публікаціях [2] співробітників НТУУ «КПІ 
імені Ігоря Сікорського».

Інтерес до постаті Костянтина Ілліча та цьогорічна визначна дата -  
120 років від дня його народження, стали приводами для розповіді про 
деякі маловідомі факти наукової біографії видатного ливарника. Мова піде 
про науково-дослідні роботи, виконані Ващенком в лабораторії високоякі
сного чавуну Інституту чорної металургії (ІЧМ) (нині -  Інститут чорної
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металургії імені З. І. Некрасова НАН України), яку очолював його учитель
-  член-кореспондент АН УРСР В. Ю. Васильєв (1890-1956) [14, арк. 1а].

Відомості про наукові зв’язки Костянтина Ващенка з ІЧМ містяться 
у документах фонду Р-127 «Інститут чорної металургії Держкомітету 
Ради Міністрів СРСР з питань чорної і кольорової металургії, м. Дніпро
петровськ» (комплекс 3-41 «Звіти про науково-дослідні роботи (НДР) 
ІЧМ») [7], який зберігається в Центральному державному науково- 
технічному архіві України (ЦДНТА України).

До фонду Р-127 входять документи за 1946-1962 роки, які без пере
більшення є інформаційною скарбницею, наповненою результатами нау
кових досліджень яскравих представників вітчизняної металургійної 
науки, серед яких завідувачі кафедр металургійного факультету КПІ: 
академіки АН УРСР В. М. Свечніков (1891-1981) [11], М. М. Доброхотов 
(1889-1963) [9] та уже згаданий В. Ю. Васильєв [8]. Автографи цих уче
них збереглися на сторінках архівних документів.

У звітах про НДР, створених під керівництвом і за участю Костян
тина Ващенка протягом 1947-1948 років, вирішується проблема отри
мання високоякісних чавунів. Упродовж цього короткого, але насиченого 
періоду в рамках проблеми було досліджено три теми: «Отримання висо
коякісних модифікованих чавунів легуванням» [10], «Впровадження 
модифікованих чавунів на заводах сільськогосподарського машинобуду
вання» [13] та спільна з Інститутом будівельної механіки АН УРСР (нині
-  Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України) тема «Вивчен
ня механічних властивостей високоякісних чавунів» [14].

Дослідження з означеної проблеми проводилися колегами Костян
тина Ілліча -  співробітниками кафедри ливарного виробництва КПІ та 
лабораторії високоякісних чавунів ІЧМ -  мол. наук. співроб. В. В. Дубро- 
вим; інженерами В. Л. Неселовським, О. М. Фірстовим.

З документів ЦДНТА України відомо про те, що модифікований ча
вун добре зарекомендував себе у роки Другої світової війни під час виро
бництва широкої номенклатури комплектуючих для вкрай необхідних 
фронту і тилу виробів: засобів озброєння, боєприпасів, двигунів, верста
тів, пресів тощо.

Виключне значення модифікованого чавуну для промисловості во
юючої країни розуміли і очільники держави. Відповідно до постанови 
Ради народних комісарів СРСР від 28 березня 1944 року № 316 «Про 
впровадження у промисловість виливок з високоякісного модифікованого 
чавуну» усі машинобудівні заводи мали перейти на виробництво чавун
них відливок високої міцності [15, арк. 3]. У цьому ж році було уведено в 
дію розроблений за безпосередньої участі Костянтина Ващенка ГОСТ 
2611-44 «Виливки з модифікованого сірого чавуну» [2], який визначав
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технологію отримання чотирьох марок модифікованого сірого чавуну 
(МСЧ 28-48, МСЧ 32-52, МСЧ 35-56, МСЧ 38-60) [1, с. 286].

У роки післявоєнної відбудови промисловості проблема широкого 
впровадження модифікованих чавунів набула особливої актуальності. У 
першу чергу це пов’язано із надзвичайно високою питомою вагою чавун
них виробів у ключових для відновлення економіки галузях машинобу
дування -  верстатобудуванні -  85-90%, екскаваторобудуванні -  70%, 
тракторобудуванні -  50-55% [10, арк. 5].

У звітах про НДР 1947-1948 років зазначається, що з-поміж іс
нуючих способів підвищення механічних властивостей чавуну (термі
чної обробки, легування), перевага надавалася способу модифікації, 
оскільки його застосування не вимагало значних витрат на переоблад
нання ливарних цехів [15, арк. 3].

Сутність процесу модифікації полягала у тому, що під час випуску рід
кого чавуну з плавильної печі на дно ковша або до жолобу печі закладалася 
невелика кількість (0,1 -  0,6% від загальної ваги металу) спеціального моди
фікатора у вигляді дрібних зернин. Модифікатором слугував, як правило, 
75% феросиліцій (сплав заліза із кремнієм та вуглецем). Завдяки домішці 
цього феросплаву у чавуні утворювалися дрібні включення пластинчастого 
графіту, які суттєво підвищували міцність та однорідність [1, с. 203].

Однією із основних переваг модифікованого чавуну називався висо
кий опір зношуванню, який дозволяв подовжити строк служби виробів та 
у разі необхідності, заміняти важливі деталі з литої або кованої сталі 
чавунними відливками. На додачу до цього, такі модифіковані чавунні 
відливки могли похвалитися підвищеною жаростійкістю, доброю оброб
люваністю, високою здатністю до поглинання вібрацій тощо [15, арк. 4].

Роботи із впровадження технології отримання модифікованого ча
вуну проходили безпосередньо у ливарних цехах київських заводів. Ос
новною базою для них став завод тракторних деталей імені І. І. Лепсе.

У 1947 році між ІЧМ і даним заводом було заключено договір, згід
но з яким у ливарному цеху підприємства виготовлялися відливки з мо
дифікованого чавуну -  циліндри для трактора ЧТЗ-60 та гільзи для трак
тора СТЗ-НАТІ. Чавун для таких відливок повинен бути щільним, стій
ким до зношування, статичних і динамічних навантажень в умовах різких 
коливань температур, що виникають під час роботи двигуна [12, арк. 3].

За результатами роботи було видано тимчасові інструкції з підгото
вки сировини до плавлення модифікованих чавунів [12, арк. 67] та отри
мання модифікованого чавуну під час плавлення [12, арк. 68-69].

З архівних документів відомо, що крім заводу тракторних деталей 
імені І. І. Лепсе, модифікований чавун впроваджувався у ливарних цехах 
інших машинобудівних підприємств Києва. Наприклад, на заводі «Чер
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воний екскаватор» виплавлявся чавун з 75% феросиліцієм в якості моди
фікатора, а на заводі «Більшовик» виливалися партії зразків, які за своїми 
статичними і механічними властивостями задовольняли вимоги усіх чо
тирьох марок, визначених у ГОСТ 2611-44 [14, арк. 4, 8].

Таким чином, охарактеризовані документи ЦДНТА України є час
тиною багатої наукової спадщини Костянтина Ілліча Ващенка та джере
лом з історії розвитку ливарного виробництва в Україні у XX столітті.

Крім того, звіти про НДР фонду Р-127 доповнюють історію двох 
центрів металургійної науки України -  ІЧМ імені З. І. Некрасова та 
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», висвітлюючи їх внесок у післяво
єнне відновлення і розвиток промисловості України.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Арсеенко А.Г.

Внедрение новейших информационно-коммуникационных техноло
гий (ИКТ) в экономическую практику положило начало становлению и 
развитию новой волны информационных, цифровых и технологических 
революций на исходе ХХ века на всех континентах. Важную роль в соз
дании единой глобальной системы и вовлечении в нее народонаселения 
всего мира сыграла Всемирная паутина, опутывающая сегодня практиче
ски весь мир. В наше время число Интернет-пользователей составляет 5 
168 780 607 чел. (65,6% населения Земли) [World Internet Usage 2021]. 
Интернет-бум открыл новые перспективы «капитанам индустрии» в ТНК 
и «хозяевам денег» в ТНБ в накоплении капитала, позволив им переме
щать материальные и трудовые ресурсы и выполнять производственные 
и финансовые операции в режиме реального времени одновременно во 
многих точках нашей планеты.

Возникающая в наши дни постпандемическая капиталистическая 
парадигма основана на цифровизации и применении научных достиже
ний четвертой промышленной революции. Нынешняя волна технологи
ческого развития стала возможной благодаря более совершенным ИКТ. 
Под влиянием искусственного интеллекта и сбора, обработки и анализа 
огромных объемов данных («большие данные») появляющиеся техноло
гии включают машинное обучение, автоматизацию и робототехнику, 
нано- и биотехнологии Интернет вещей, квантовые и облачные вычисле
ния, 3D-печать, новые формы хранения энергии, автономные транспорт
ные средства и т.д. [Robinson 2020]. Эти технологические инновации 
продемонстрировали огромные возможности превращения науки в непо
средственную производительную силу и оказали колоссальное влияние 
на все стороны жизни мирового сообщества в качестве драйвера восхо
дящей волны глобализации.

После завершения первого в истории человечества глобального 
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. глобальный капита
лизм во главе с США сделал особую ставку на расширение цифровиза- 
ции всей глобальной экономики. Для сокрытия эксплуататорской сущ
ности этого замысла адепты капитала представляют цифровую эконо
мику в гламурном виде Великого Цифрового Уравнителя, ведущего мир 
к созданию нового «инклузивного» капитализма. В действительности 
цифровой капитализм не только не сужает пропасть между имущими и 
неимущими в мире капитала, а наоборот, ведет к расширению нового 
«цифрового неравенства» между богатыми и бедными странами, а так
же внутри названных стран.
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В доказательство этого вывода достаточно сослаться на то, что в 
странах Северной Америки имеют доступ к Всемирной паутине 93,9% 
жителей, в странах Африки -  43,2% [World Internet Usage 2021]. Новое 
цифровое неравенство имеет место не только в развивающихся странах 
Азии, Африки и Латинской Америки, но и в развитых странах Старого и 
Нового Света. Так, например, цифровое «включение» не касается 80 млн. 
европейцев, которые никогда не пользовались Интернетом потому, что у 
них нет компьютеров, или потому, что это стоит слишком дорого [Digital 
inclusion 2021]. В какие привлекательные одежды не рядили бы капита
лизм его апологеты, он, как отмечает египетский экономист Самир Амин, 
«не может породить ничего, кроме усугубления неравенства между наро
дами (глобальной поляризации) и внутри самих народов (глобального 
Юга и Севера)» [Амин 2007: 41].

Вопреки пропагандистским мифам о якобы благотворном влиянии 
ИКТ на сферу труда, цифровая экономика не привела ни к повышению 
социальной мобильности пролетариата, ни к улучшению положения тру
дового народа в мире капитала. Наоборот, анализ цифровизации труда не 
оставляет сомнения в том, что «цифровая экономика» во всех трех мирах 
не стала основой нового «цифрового общества». Как и «информационная 
экономика» ранее, она оказалась старым вином в новых мехах. Ибо ни 
первая, ни вторая не внесли ничего нового в социально-трудовые отно
шения, но и та, и другая вынудили большинство народов еще туже затя
нуть пояса даже в странах «золотого миллиарда» планеты. Это законо
мерное следствие трансформации труда в мире капитала, где «соотноше
ние выгод и издержек становится все более благоприятным для замеще
ния труда машинами» [Аткинсон 2018, с. 210].

Современное обострение кризисных трендов в капиталистическом 
мире возлагает большую ответственность на ученых, изучающих соци
альные последствия цифровизации экономики. По словам американского 
историка Мелвина Кранзберга, технологии не бывают ни хорошими, ни 
плохими; ни нейтральными. Взаимодействие технологий с социальной 
средой таково, что технические разработки часто приводят к экологиче
ским, социальным и человеческим последствиям, которые выходят за 
рамки непосредственных целей самих технических устройств и методов. 
Более того, одни и те же технологии, используемые в разных контекстах 
или обстоятельствах, могут привести к совершенно разным результатам. 
[Kranzberg 1995, с. 5-6]. Однако научная обслуга монополий, вместо уче
та этих методологических установок, занимается созданием и диффузией 
мифов о мнимых выгодах цифровой экономики для всех, чтобы под этим 
прикрытием проложить путь гиг-экономике. Названным термином обо
значается рынок труда, в котором превалируют краткосрочные контрак
ты и усиливается эксплуатация труда.
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Учреждение гиг-экономики привело не к выравниванию, а к разде
лению ее участников на выигравших и проигравших. К первым относит
ся хозяйская власть и топ-менеджмент цифровых монополий, ко вторым 
-  нестандартная гибкая рабочая сила. Цифровизация глобальной эконо
мики повлекла за собой деиндустриализацию развитых стран вследствие 
передислокации весомой части их промышленности в страны «третьего» 
мира и с «переходной» экономикой. Это обрекает миллионы промыш
ленных рабочих в странах глобального Севера на поиски новой, как пра
вило, более низкооплачиваемой работы и подвергает индустриальный 
пролетариат в странах глобального Юга жестокой цифровой эксплуата
ции со стороны новой хозяйской власти.

Вне всякого сомнения, выигравшими в условиях планетарной эска
лации гиг-экономики являются крупнейшие глобальные цифровые мон
стры. Лидерами среди них стали гигантские технологические компании 
Microsoft, Apple, Amazon, Tencent, Alibaba, Facebook и Google. К ним 
добавились в последние годы Zoom и другие компании, росту которых 
способствовала пандемия Covid-19. Apple и Microsoft зарегистрировали 
поразительную рыночную капитализацию в размере 1,4 трлн. долл. каж
дая в 2020 г., за ними следуют Amazon с 1,04 трлн. долл., Alphabet (мате
ринская компания Google) с 1,03 трлн. долл. Всего за два года, с 2015 по 
2017 год, совокупная стоимость всех платформенных компаний с рыноч
ной капитализацией более 100 млн. долл. подскочила на 67% и составила 
более 7 трлн. долл. [Robinson 2020].

Проигравшими в условиях платформенного капитализма являются 
его якобы «свободные работники». Боссы гиг-экономики категорически 
отказываются признавать работающих на них людей своими сотрудни
ками под предлогом, что они якобы являются «самозанятыми», «незави
симыми работниками», «свободными подрядчиками» «фрилансерами» и 
т.д. Это возлагает на них все обязанности, но не дает им никаких прав и 
лишает элементарной социальной защиты. По словам известного британ
ского социолога, заслуженного профессора Уорикского университета К. 
Крауча, гиг-занятость отвечает интересам работодателей, т.к. «работники 
полностью находятся во власти фирмы, но она не несет за них ни малей
шей ответственности» [Крауч 2020, с. 16]. В результате зарплата многих 
гиг-работников даже в развитых странах зачастую не достигает установ
ленного государством минимума.

В то время, как хозяйская власть цифровых монополий всячески 
рекламирует выгоды «независимого труда» в гиг-экономике, профсоюз
ные репортеры все чаще называют их «вампирами, высасывающими из 
рабочих все соки». Для этого у них есть все основания, о чем свидетель
ствует исследование оплаты труда водителей чикагских платформ Uber, 
Lyft и Via, выполненное в 2019-2020 гг. Иллинойским институтом эко
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номической политики. В 2019 г. минимальная зарплата в Чикаго была 13 
долл. в час, а средний водитель после уплаты налогов и других вычетов 
получал 12,30 долл. в час. В 2020 г. это соотношение составило 14 долл. 
и 13,62 долл. в час [Ongweso 2021]. При нынешней дороговизне в США 
такие заработки неизбежно выталкивают их получателей в ряды новой 
категории занятых -  «работающих бедных».

Прогнозируемая трансформация занятости в постпандемический пе
риод не обещает ничего хорошего людям труда. По признанию председа
теля Федеральной резервной системы США Дж. Пауэлла, после панде
мии все больше работ будет выполняться на дому с неизвестными по
следствиями, а утрата или «перепроектирование» многих рабочих мест в 
ходе пандемии может привести к появлению «перманентного безработ
ного класса» [Ferris 2020]. Расчеты крупнейшего в мире консалтингового 
агентства McKinsey показывают, что к 2030 г. в результате внедрения в 
производство «думающих роботов» только в США будет упразднено 45 
млн. рабочих мест [Hightower 2021]. По оценкам Глобального института 
McKinsey, сделанным на основании изучения долгосрочного влияния 
пандемии Covid-19 на спрос на рабочую силу и профессии, к 2030 г. в 
восьми странах с различными рыночными моделями (Китай, Франция, 
Германия, Индия, Япония, Испания, Великобритания и США) более 100 
млн. чел. будут вынуждены сменить профессии [Transitioning to a 
postpandemic workforce 2021].

В свете приведенных прогнозов оптимистические обещания привер
женцев цифрового капитализма достичь «прекрасного цифрового будущего» 
в ХХ1 веке не разделяют многие исследователи нынешних социальных про
цессов в США. Так, известный американский экономист, лауреат Нобелев
ской премии по экономике, профессор Колумбийского университета Д. 
Стиглиц справедливо отмечает: «Технический прогресс должен быть бла
гом. Он должен расширять для всех доступ к основным элементам достой
ной жизни. В то же время этот прогресс может привести и, похоже, действи
тельно приведет к обнищанию широких слоев населения, если не предпри
нять активных коллективных действий» [Стиглиц 2020, с. 183].

Трудность коллективных действий в названном направлении в 
США, как и в других западных странах, осложняется неуклонным сни
жением плотности профсоюзов (уровня юнионизации рабочей силы). Все 
пять ведущих цифровых технологических компаний в США не только 
запрещают организацию профсоюзов в своих владениях, но и активно 
препятствуют этому на законодательном уровне посредством ведения 
интенсивной лоббистской деятельности на Капитолийском холме. Их 
примеру следуют многие другие кормчие гиг-экономики. В этом контек
сте категорическим императивом мирового профдвижения в настоящее 
время является борьба за гуманизацию трудовых отношений под лозун
гами альтерглобалистов «Люди выше прибылей!» и «Иной мир возмо
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жен!». Иного не дано, если трудовому народу глобального Севера и Юга 
не суждено погибнуть в итоге грядущего перемалывания в жерновах, по 
определению одного из основоположников экономической антропологии 
Карла Поланьи, «сатанинской мельницы капитализма».
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РОЗВИТОК АСТРОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В ОБСЕРВАТОРІЯХ УКРАЇНИ 

У ХІХ - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 
Артеменко Т.Г.

Фундаментальна астрометрія вивчає геометричні і кінематичні ха
рактеристики небесних світил і їх зміни з часом. Основна задача 
астрометрії полягає в забезпеченні вимірювань точною системою коор
динат. Ця система має бути інерційною і реалізується у вигляді фунда
ментального зоряного каталога, який містить точні положення і власні 
рухи вибраних фундаментальних зір, отримані шляхом аналізу і 
об'єднання в єдине ціле результатів їх спостережень на багатьох 
обсерваторіях виконаних протягом багатьох десятиліть. Для покращення 
системи координат фундаментального каталога важливу роль відіграють 
абсолютні визначення положень світил.

Прогрес фундаментальної астрометрії завжди стимулювався пот
ребами практики -  зокрема, забезпечення мореплавства і катрографії, з 
20-ті -  30-тих років ХХ століття -  це запити служби точного часу і ви
щої геодезії. У 70-ті -80 ті роки великі вимоги до астрометрії визнача
лися космічними дослідженнями, зокрема з вивчення планет Сонячної 
системи, супутників.

Особливого розитку встрометричні дослідження набули у ХІХ 
столітті завдяки відомим роботам Пулковської обсераторії. Створені за 
планом В.Я. Струве пулковські абсолютні каталоги прямих піднесень і 
схилень зір відіграли значну роль у розвитку світової астрометрії. Після 
виходу перших пулковських каталогів стало можливим створення дос
татньо точних на той час фундаментальних каталогів, що об'єднали ре
зультати роботи багатьох обсерватарій. З Першої Астрометричної 
конференції, яка відбулася у Пулковській обсерваторії у 1932 році, роз
почався період розвитку астрометрії, який характеризуєтьяс постановкою 
колективних робіт силами багатьох обсерваторій (за програмами служби 
часу широти з меридіанних спостережень зір тощо).

У 30-ті роки ХХ століття виникла і набула розвитку велика ком
плексна проблема створення каталога слабих зір (КСЗ). Колективні ро
боти з цієї проблеми були відновлені після війни, у 50-ті -  60-ті роки. 
Наступним етапом розвитку астрометрії стала розробка нових методів 
вимірювань, зокрема створення радіоінтерферометрів з наддовгими база
ми (РНДБ-спостереження), а в оптичній астрометрії відбувалася 
модернізація інструментів і автоматизація спостережень.

Разом із Пулковською обсерваторією спостереження за 
міжнародними програмами проводилися у її Південному відділенні у 
Миколаєві (засноване у 1912 р.). Зокрема, абсолютні визначення коорди
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нат зір за планом Струве ("каталоги 1930 року"). Ці дані разом з 
міжнародними спостреженнями зір "Баклунда-Хофа" ("каталоги 1915 
року") були використані в Пулковській обсерваторії і Ленінградському 
Астрономчному інституті для складання фундаментальних каталогів зір 
північного неба за прямим піднесенням (Ф.Ф. Ренц, 1935 )і схиленням 
(М.І. Дніпровський, 1934). Ці роботи були виконані для Головного геоде
зичного управління СРСР. На п'яти обсерваторіях СРСР були 
організовані колективні меридіанні спостереження геодезичних зір (серед 
обсерваторій що брали участь -  Миколаєвське відділення Пулковсткої 
обсерваторії ). Результатом обробки спострежень став зведений " Каталог 
2957 яскравих зір північного неба (М.В. Циммерман, 1948).

На Першій Астрометрічній конференції 1932 року у доповідях пул- 
ковських астрономів М.І. Дніпровського і Б.П. Герасимовича "Зоряна 
астрономія і фундаментальні системи положень зір " і Б.В. Нумерова про 
використання в астрометрії фотографічних спостережень малих планет. В 
цих докладах була запропонована ідея створення фундаментальної сис
теми координат нового типу -  у вигляді Каталога слабких зір (КСЗ). Б.В. 
Нумеров запропонував ідею орієнтування системи координат КСЗ за 
спостереженнями малих планет і запропонував план фотографування 
вибраних 10 малих планет. Каталог слабких зір містив у собі наступні 
зв'язані задачі: створення каталога слабких зір (КСЗ) як опорної системи 
для диференційних меридіанних спостережень, визначення нуль-пунктів 
відліків для прямих піднесень і схилень за спостереженнями малих пла
нет, встановлення зв' язку КСЗ з фундаментальним каталогом (ФКСЗ), 
створення загального каталога слабких зір шляхом відносних спостере
жень на меридіанних колах, фотографічна прив'язка положенть зір КСЗ 
до позагалактичних об'єктів для отримання власних рухів зір незалежно 
від меридіанних спостережень.

У післявоєнні роки спостережененя традиційного списку яскравих 
зір були доповнені спостереженнями ФКСЗ до -10 градусів за схиленн- 
нями. З українських обсерваторій абсолютні визначення координат зір 
виконувалися у Миколаєві, в Голосіївській обсерваторії. Крім цих 
обсерваторій визначення координат зір ФКСЗ відносним методом у 
системі каталога FK3 були виконані в Астрономічній обсерваторії 
Київського університету, Харкова, Одеси. За всіма матеріалами спостре- 
режень зір ФКСЗ у Пулкові був складений попередній зведений каталог 
587 зір ПФКСЗ зі схиленнями від +90 до -20 градусів (Зверев М.С., По- 
ложенцев Д.Д.,1958) а через 20 років -ПФКСЗ-2 (Зверев М.С., Курьянова
А.Н.,Положенцев Д.Д, Яцків Я.С.,1980). Всі зорі КСЗ увійшли до 
міжнародної програми АвКЗЯ -  списку опорних зір для фотографічного 
каталогу АвКЗ.Серед інших міжнародних астрометричних програм, в 
яких брали участь обсерваторії України -  так звані спеціальні програми, 
зокрема "Яскраві зорі" (Б 8), "Подвійні зорі" (Б 8), "Зодіакальні зорі" (28), 
"Широтні зорі" (Ь8), додаткові "Пулковські зорі " (Р8) тощо.
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«ПРО БУДОВУ ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ» Л. ПЕБАЛЯ 
Бабічук І.В., Шендеровський В.А.

Лимонна кислота (харчова добавка Е330) -  слабка триосновна кис
лота загальною формулою С6Н8О7, проте вона є гігроскопічною і частіше 
зустрічається у вигляді кристалогідрату С6Н8О7̂ Н2О. У природі існує у 
вільному стані як складова багатьох ягід, цитрусових, хвої та ін. Чиста 
лимонна кислота має вигляд безбарвних або прозорих кристалів ромбіч
ної форми або білого порошку без запаху з дуже кислим смаком. Засто
сування лимонної кислоти надзвичайно різноманітне. В харчовій проми
словості її використовують як регулятор кислотності, стабілізатор забар
влення, антиоксидант. При виробництві синтетичний мийних та чистячих 
засобів, а також косметики лимонна кислота використовується для 
зв’язування іонів важких металів, регулятор рН, консервант, а також як 
основна діюча речовина. Знайшла застосування лимонна кислота і в по
буті. Її використовують для видалення накипу в чайниках та іржі з тка
нин, а також при приготуванні багатьох страв і випічки.

Лимонну кислоту раніше виділяли із соку лимона (звідси і назва). У 
1874 році шведський хімік Карл Шееле (1742-1786 рр.) вперше виділив 
лимонну кислоту з недозрілих плодів лимонного дерева. Але на даний 
час її отримують синтетичним шляхом. Одним із основних промислових 
способів одержання цієї речовини є біосинтез з цукру або цукристих 
речовин промисловими штамами цвілевих грибів. Також можна викорис
товувати реакцію бродіння солодких відходів при виробництві цукру.

Леопольд фон Пебаль (1826-1887) -  вчений-хімік, професор, який очо
лював кафедру хімії у Львівському університеті з 1857 по 1865 роки. Саме 
там ним було відкрито загальну реакцію синтезу кетонів при взаємодії хло
ридів карбоксилових кислот із органічними сполуками цинку, та доведено, 
що амоній хлорид при переході в газоподібний стан розкладається на амоні
ак і гідроген хлорид [2]. Однією з основних наукових публікацій вченого 
вважають «Ueber die Zusammensetzung der Stearinsaure» («Про склад стеари
нової кислоти»), написану у м. Грац у 1854 році [3]. Проте Л. Пебаль значну 
частину свого життя присвятив дослідженню органічних сполук, зокрема 
темою кількох його публікацій є лимонна кислота.

Коли були написані статті Л. Пебаля «Про будову лимонної кисло
ти» (перша у 1852, а друга у 1856 роках), ця речовина була практично не 
дослідженою, оскільки її неможливо було порівняти з чистою природною 
речовиною. Уся інформація щодо цієї речовини була емпіричною. Як 
писав О. Пебаль у своїй статті (1852): «Література з лимонної кислоти 
пропонує сукупність фактів і теоретичних поглядів, які не дуже просто 
дослідити; тому я думав надіслати короткий опис...» [4].

14



Метою даної роботи є проаналізувати статті Леопольда фон Пебаля 
«Про будову лимонної кислоти» та їх вплив на розвиток органічної хімії 
ХІХ століття.

ХІХ століття характеризувалося бурхливим розвитком неорганічної, 
органічної і фізичної хімії, були сформульовані закони термодинаміки і 
стала можливою перевірка законів фізики і хімії щодо живих систем. 
Отримала визнання доктрина еволюції, Г. Менделем були сформульовані 
генетичні принципи спадковості, постійно збільшувалась кількість спо
лук, отриманих із живих організмів. Клод Бернар показав, що глікоген є 
запасною формою глюкози в печінці і м’язах, також він встановив пос
тійність внутрішнього середовища організму. З того часу об’єм інформа
ції збільшувався експоненціально. Швидкість розвитку біохімічних дос
ліджень визначалося не лише бажанням людини пізнати себе, а й надією 
на те, що отримані знання допоможуть у лікуванні багатьох хвороб та 
зможуть використовуватися для удосконалення сільського господарства і 
таким чином покращення харчування тварин і людини [4].

Одним із основних дослідників лимонної кислоти того періоду був 
Є. Берцеліус (1779-1848). У своїй статті Л. Пебаль аналізує праці цього 
хіміка: «Берцеліус, якому слід подякувати за перші більш ретельні дослі
дження цієї теми, вважав, що лимонна кислота, зв'язана з основами нейт
ральних солей, повинна бути виражена формулою С4Н2О4. Цей погляд, 
здавалося, підкреслив експеримент, згідно з яким формулу НО^С4Н2О4 
отримували для кристалів, виділених з розчину лимонної кислоти при 
охолодженні нижче 100°С». Отже, хімічну сполуку з формулою С4Н2О4 
вважали безводною лимонною кислотою. Вчені того часу вважали, що 
нагрівання до 100°С допомагає позбутися кристалічної води. Уже на той 
час було відомо, що лимона кислота є трьохосновною, тому було виріше
но еквівалентно замінити гідратовану воду на оксиди металів. Берцеліус 
був противником теорії багатоосновності органічних кислот, проте лабо
раторні дані давали інші результати [4].

В підтримку своєї теорії Л. Пебаль отримав кілька сполук лимонної 
кислоти, зокрема, її аніліди (сполуки лимонної кислоти з аніліном -  най
простішим ароматичним аміном, що має загальну формулу СбН5КН2). 
Оскільки на той час лимонна кислота все ще не була виділена в чистому 
стані, то основним методом аналізу був елементний аналіз -  аналітичний 
метод, що полягає у кількісному визначенні елементів, що входять до 
складу органічної речовини [5]. Суть методу полягає в тому, що дослі
джувану органічну речовину розкладають так, щоб елемент, який визна
чається, перейшов у неорганічну сполуку, яку легко кількісно проаналі
зувати методами неорганічного аналізу. Для кількісного елементного 
аналізу речовину спалюють у струмені кисню з окисниками і каталізато
рами або без них, відновлення здійснюють активними металами або вод
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нем. Потім порівнюють отримані експериментальні результати із теоре
тично розрахованими для даної речовини. Похибка не повинна становити 
більше, ніж кілька сотих відсотка.

Тож у результаті проведенного елементного аналізу для Л. Пебаль 
отримав такі дані для аніліду лимонної кислоти («цитронаніліду»
С48Н23^ ° 8):

елемент %, пораховано %, отримано
С 69,6 69,00
Н 5,52 5,6
N 10,07 10,43
О 15,35 Не визначено

Проаналізувавши отримані дані, Л. Пебаль вирішив провести ще се
рію дослідів для анілідів та інших сполук лимонної кислоти [4, 6].

Дослідженя лимонної кислоти та інших органічних сполук мало ду
же важливе значення, оскільки дозволяло краще зрозуміти залежність 
між складом (будовою) та властивостями речовини. Оскільки хіміки того 
часу досліджували сполуки, виділені з природних матеріалів, «навпомац
ки», то були змушені використовувати реактиви відповідно до умов, в 
яких проводилися досліди, що було рушійною силою для розвитку орга
нічної хімії у ХІХ столітті.
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ВСЕРОСІЙСЬКА ПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА 1913 Р.
І УЧАСТЬ В НІЙ КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Бакаева Л.А.

1913 року Київ був великим промисловим і культурним центром. То
му саме у Києві в 1913 році стартувала Всеросійська сільськогосподарська, 
фабрично-заводська, торгово-промислова і науково-художня виставка під 
протекторатом наступника престолу цесаревича Олексія Миколайовича. 
Урочисте відкриття виставки відбулося 29 травня 1913 року і працювала 
вона чотири з половиною місяці, до 15 жовтня 1913 року.

Підготовкою виставки опікувався спеціально створений Комітет, 
який розробив положення про виставку та її програму, правила для 
учасників. Очолював його відомий аграрій -  граф Тишкевич О.Н. На 
площі 26 десятин біля підніжжя Черепанової гори (тепер тут -  НСК 
“Олімпійський”) були споруджені понад 150 павільйонів виставки під 
керівництвом головного архітектора Ф. Вишинського за участю архітекто
рів В. Городецького, Н. Шехоніна та ін. Усього на виставці налічувалося 39 
відді лів і близько 2 тис. Експонентів (учасників). Для виставки було видано 
два каталоги і вісім різних путівників. Участь у виставці взяли представни
ки з різних міст Росії, Ревелю та Риги, Варшави та Лодзі, приїхало чимало 
іноземців -  німців, французів, шведів, американців.

Вхід був платним: вартість відвідування становила 35 копійок, у 
понеділок -  25 копійок, а вечорами у вихідні та свята -  50 копійок. Загальна 
кількість індивідуальних відвідувачів склала майже мільйон, було проведено 
172 тисячі організованих екскурсій, крім того, 96 тисяч учнів та 76 тисяч 
селян, робітників і солдатів оглянули виставку безкоштовно.

Та найбільший резонанс мала Перша всеросійська олімпіада, яка 
стала «родзинкою» і частиною програми Київської виставки 1913 року. 
Вона пройшла в Києві з 20 по 24 серпня 1913 року. Для нагородження 
переможців було виготовлено медалі, жетони та дипломи, а також значки 
із зображенням спортсмена-дискобола та написом «Перша Російська 
олімпіада — 1913». На змагання приїхали понад 600 представників спор
тивних організацій. Офіційні змагання проходили в період з 20 по 24 
серпня включно, охоплювали 11 видів спорту, а з 26 серпня по 1 вересня 
проведено змагання ще по 6 видах спорту.

Змагання з футболу проходили з 26 по 28 серпня на стадіоні «Спор
тивне поле» (Лук'янівка). У фінальному матчі за перемогу змагалися 
«Славія» та «Політехніки». Команда "Політехніки" перемогла команду 
"Славії", їй було вручено перехідний приз -  срібний кубок, а гравцям -  
золоті медалі та дипломи.
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Преса відзначала, що київська олімпіада здивувала всіх. Було поби
то вісім всеросійських рекордів і один світовий. Кияни ж відзначилися 
тим, що з 83 призових місць вибороли 37!

В рамках Всеросійської виставки в Києві проходили різні з'їзди. 
Тоді ж серпня по вересень відбулося 13 всеросійських і обласних галузе
вих з ’їздів, з них наймасовіші -  Перший всеросійський кооперативний 
з’їзд (1500 осіб) і Всеросійський сільськогосподарський з'їзд (1000 осіб).

Всеросійський сільськогосподарський з'їзд проходив з 1 по 10 вере
сня в театрі Дагмарова, серед делегатів з'їзду були і професори від КПІ: 
П.Р. Сльозкін, В.П. Устьянцев, В.Ф. Іванов, М.Д. Кащенко. Працювало 6 
секцій. Було заслухано 150 доповідей. По відділу садівництва виступив 
проф. Кащенко М.Ф. з доповіддю «Про плодові породи Томського краю» 
з демонстрацією моделей. Він також запропонував при школах створити 
«травневі дитячі спілки» -  прообрази гуртків юних садівників.

Єдиним офіційним виданням Виставки був «Художньо- 
ілюстративний альбом Всеросійської виставки в м. Києві 1913 р.», вида
ний Б.М. Клебановим. З передмови редактора-видавця: «Визнаючи ве
личезне значення Всеросійської Виставки 1913 року в Києві в економіч
ному і художньому відношенні для всієї Росії, а особливо для всього 
Південно-Західного краю, мною видано цей «Альбом», щоб залишити 
більш наочний слід такої видатної події». В 2003 році до 90-річчя прове
дення Всеросійської виставки в Києві було надруковане репринтне ви
дання Альбому Б. Клебанова.

На виставці був представлений і Повітроплавальний відділ, який місти
вся в трьох ангарах і невеликому павільйоні. Експонати повітроплавання 
були виставлені в невеликій кількості. Але у дерев'яному ангарі особливе 
місце займали експонати аеропланної майстерні конструктора Ф. Ф. Тере- 
щенка, колишнього студента КПІ, який не закінчив навчання -  в січні 1912 р. 
був відрахований. Одним із головних експонатів повітроплавального відділу 
став моноплан власної конструкції «Терещенко - 5», також пропелери, 
спеціальний віз для перевезення монопланів, розроблений Ф.Ф.Терещенком. 
Авторство конструктора було захищене охоронним свідоцтвом (патентом), 
виданим Міністерством торгівлі і промисловості.

З підвідомчих Міністерству торгівлі і промисловості навчальних 
закладів у Виставці брали участь 53 організації, із них 2 вищі навчальні 
заклади. Це КПІ і Київський комерційний інститут (ККІ).

Гортаючи сторінки єдиного офіційного видання виставки 1913 року, 
автор сподівався віднайти таку ж багату описами експонатів і зображень 
інформацію і про участь КПІ в цій виставці 1913 року, але виявилося, що 
участь КПІ вклалася в 10 констатуючих рядків, навіть Київський 
комерційний інститут в 37 рядків. Наводимо цей опис: «Київський Полі
технічний Інститут Імператора Олександра II виставив масу цікавих і
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повчальних експонатів; шкода тільки, що, за браком місця в павільйоні На
вчального відділу, велика частина експонатів була виставлена в самому Ін
ституті. Всі чотири відділення Інституту брали участь на Виставці. Механіч
не відділення експонувало діаграми, що характеризують розвиток і сучасний 
стан відділення, графічні роботи і проекти студентів, фотографії лабораторій 
і студентські роботи в механічних майстернях; інженерно-будівельне відді
лення -  діаграми, графічні роботи і проекти студентів; хімічне відділення -  
діаграми і фотографії, і, нарешті, сільсько-господарське відділення -  діагра
ми, фотографії лабораторій та дипломні роботи студентів. Всі експонати 
представляли величезний інтерес для фахівців».

В павільйоні Міністерства Торгівлі і Промисловості політехнічному 
інституту було відведено невелику площу близько 240 кв. арш. (121,4 
кв.м). В приміщені такого розміру ні інститут в цілому, ні його відділен
ня не могли представити скільки-небудь повно про стан організації на
вчального справи, а повинні були обмежитися найменшим відбором екс
понатів, переважно в вигляді графічних робіт. При таких умовах Хімічне 
відділення прийшло до необхідності розмістити свої експонати в двох 
місцях: в вищезгаданому павільйоні і в хімічному корпусі інституту.

В фондах бібліотеки КПІ є унікальна книга «Нарис розвитку і су
часного стану Хімічного відділення Київського політехнічного інститу
ту» Під ред. проф. В.Г. Шапошникова, в якій описується підготовка і 
участь хімічного відділення у Всеросійській виставці в Києві 1913 року.

15 вересня 1912 року Рада Київського політехнічного інституту 
прийняла постанову про участь у Всеросійській Київській виставці 1913 
року і доручила Зборам відділень зайнятися організацією цієї справи.

Зборами хімічного відділення 13 грудня 1912 року була вибрана Комі
сія під головуванням декана відділення Шапошнікова В.Г., професорів Д.К. 
Добросердова та В.П. Іжевського і викладачів В.І. Мінаєва, І.Ф. Пономарева,
І.А. Фещенко-Чопівського, М.М. Орлова, П.П. Кондрацького, архітектора 
В.А. Обремського, проф. стипендіата М.Г. Корсунського. Робота була розді
лена між членами Комісії по головних відділах. Названі особи повинні були 
зібрати і класифікувати матеріали для таблиць і діаграм, розробити ескізи до 
них і скласти пояснювальні тексти. Довелося затратити чимало зусиль, щоб 
зібрати необхідну інформацію, так як в канцелярії Хімічного відділення її не 
було. Про хід підготовчих робіт доповідалося в Засіданнях Комісії, яких було 
11 за час з кінця грудня і до травня 1913 року.

Пояснення до таблиць і діаграм вилилися в форму окремих розділів 
цього «Нарису», в якому: І,ІІ і ІІІ розділи написані В.І.Мінаєвим; IV і V -  
П.П.Кондрацьким; V  -  В.Г.Шапошніковим; VU -  В.Г.Шапошніковим і 
М.М.Орловим; V m  -  М.М.Орловим; ІХ -  І.А.Фещенко-Чопівським; Х -  
В.Г.Шапошніковим і М.Г.Корсунським; ХІ розділ складений Правлінням 
хімічного гуртка.
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На території виставки в Навчальному павільйоні були зосереджені 
фотографії, таблиці і діаграми, які давали загальну уяву про розвиток і 
сучасний стан хімічного відділення. Пояснювальний текст до цих 29 
таблиць і діаграм складав зміст І-Х розділів «Нарису». В доповнення до 
загального огляду по фотографіях, таблицях і діаграмах в самому інсти
туті хімічного корпусу у великій креслярській аудиторії були виставлені 
численні роботи студентів для найближчого ознайомлення з організацією 
і веденням навчальної справи.

В кінці «Нарису» на 5 сторінках надрукований детальний список ви
ставлених експонатів, наведемо дещо для прикладу: з технічного крес
лення роботи 16 студентів; з архітектурного креслення (7 студентів); з 
графічної статики -  епюри 12 студентів; спецпроекти по усіх спеціаліза
ціях, так по металургії представлений проект Бардіна Івана «Металургій
ний завод» на 7 аркушах; звіти студентів про практику на заводах і фаб
риках; дипломні роботи студентів; лабораторні журнали і звіти; офіційні 
видання КПІ; матеріали по навчальних планах; діаграми хімічного гуртка 
ім. М.І. Коновалова тощо.

Опрацювавши 2 офіційні джерела КПІ -  «Звіт про стан Київського по
літехнічного інституту» за 1912 і 1913 рік, в яких є розділи «Особливі праці 
службовців в інституті і заняття їх поза інститутом», отримали відомості 
майже на 30 осіб службовців -деканів, професорів, викладачів і навіть лабо
рантів, які були причетні до виставки 1913 року. Багато з них були членами 
секцій, відділів на виставці, таких як: хімічної, гірничої, цукрової, інженер
них і будівельних матеріалів, електротехнічної, машинобудування.

В «Альбомі» Б. Клебанова зазначено: «Заключний акорд кожної ви
ставки - це експертиза і її наслідки для експонентів ... так як кожен екс
понент бажав би за свою працю і за свої твори почути найвищу оцінку ... 
для отримання похвали і нагороди ... безпомилково можна сказати, що 
більше 50% експонентів беруть участь заради експертизи ... ». Голова 
експертної ради виставки Б.І. Ханенко був призначений в другій полови
ні серпня, невчасно внесли в кошторис і асигнування на експертизи. За 
організацію експертиз відповідав представник Міністерства торгівлі і 
промисловості П.В. Тарусін, який в склад експертних комісій допускав 
відомих осіб і фахівців. Не всі експертизи встигли зробити вчасно, особ
ливо ті, що пов'язані з лабораторними дослідженнями і нагороди не були 
оголошені при закритті виставки. До цієї роботи були допущені і співро
бітники КПІ, експертами чи членами експертних комісій з різних напря
мів були 16 чоловік, так проф. Воропаєв М.А. був головою Експертної 
комісії з машинобудування, проф. Круковський А.В. голова експертної 
комісії по відділу електротехніки. Так експертиза випробування двигунів 
внутрішнього згоряння, парових машин і холодильної установки була 
виконана Пенчальським М.А. Професор Сльозкін П.Р. нагороджений
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Великою золотою медаллю Всеросійської сільськогосподарської вистав
ки в Києві (1913 р.). Так лаборантом Кіровим О.О. була підготовлена 
колекція мікроорганізмів цвілевих грибів і дріжджів, яка була виставлена 
в павільйоні Подільського Товариства сільських господарів, за що Виста
вковим журі представлено до нагороди.

Отже, підводячи підсумки з питання участі КПІ у Всеросійській ви
ставці 1913 року, можемо з впевненістю сказати, що рівень розвитку 
вищого навчального закладу дуже залежить від рівня і активності профе
сорсько-викладацького штату, а він в КПІ був на висоті.
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ДО ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ:
ІНЖЕНЕР МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ СИКОРА ТА ЙОГО ДОЛЯ

Балишев М. А.

Історія астрономії у Харкові на початку ХХ ст. безпосередньо 
пов’язана з діяльністю астрономічної обсерваторії Харківського універ
ситету. У фокусі її дослідження перебуває багато персоналій, доля яких 
за роки студентства перетиналася з астрономічною наукою, але у пода
льшому вони реалізувалися у різних галузях науки або інших соціальних 
сферах. Одним із них є талановитий інженер, з ім’ям якого пов’язана 
реалізації масштабних радянських промислових проєктів у 20-х-30-х 
роках ХХ ст. -  Микола Йосипович Сикора (1878-?).
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Проведений історіографічний аналіз свідчить, що колізії в його 
житті тривалий час залишаються поза увагою спільноти істориків 
науки. Тому метою нашого дослідження є об’єктивне відтворення 
біографії інженера-технолога, фахівця спеціалізованої транспортної 
галузі М. Й. Сикори.

Микола Йосипович Сикора, чех за походженням, народився у 1878 р. 
у Харкові в родині майстра з ремонту музичних інструментів (помер у 
1910 р.); мати -  домогосподарка. Після закінчення Харківського реального 
училища у 1898 р. вступив до Харківського Технологічного Інституту [1, 
с. 47]. Ще на останньому курсі училища М. Й. Сикора розпочав проводити 
спостереження сонячної активності (плями і протуберанці) в астрономічній 
обсерваторії Харківського університету, які виконував спільно із своїм 
братом, у подальшому відомим астрономом Й. Й. Сикорою (1870-1944), 
під керівництвом проф. Л. О. Струве (1858-1920) [3, с. 53].

У 1903 р., закінчивши Харківський Технологічний Інститут за фахом 
інженер-технолога, упродовж 1903-1908 рр. на різних посадах працював 
на Південно-східній залізниці: машиністом, помічником начальника діль
ниці служби тяги, майстром головних майстерень, інженером служби тяги 
Управління (Воронеж), начальником дільниці і помічником начальника 
головних майстерень. З 1908 по 1917 рр. -  він керуючий Харківського 
машинобудівного і чавуноливарного заводу А. А. Пільстрема, згодом -  
заводу К. Г. Шиманського. З 1917 по 1925 рр. працював головним інжене
ром машинобудівельного заводу «Червоний Жовтень», який спеціалізував
ся на виготовленні обладнання для цегельних заводів (той самий «завод 
К. Г. Шиманського», перейменований після Української революції).

З 1925 по 1928 рр. Сикора очолював Машинобудівний трест «Мета- 
лооб'єднання» на посаді головного інженера, до якого входили: завод 
«Червоний Жовтень», «Завод імені Т. Г. Шевченка», Харківський держа
вний велозавод імені Г. І. Петровського і Сумський машинобудівний 
завод імені М. В. Фрунзе.

З 1928 по 1930 рр. М. Й. Сикора -  головний інженер і начальник 
проєктно-монтажного бюро ВРНГ з будівництва підвісних доріг. Геогра
фія об'єктів, побудованих за його участі, вражає: територія всього СРСР. 
Зокрема, це будівництво підвісної дороги для подавання торфу до елект- 
роцентралі у м. Іваново-Вознесенськ (зараз -  Іваново); підвісної дороги 
від торф'яного складу до електроцентралі у м. Орєхово-Зуєво та 
м. Вологді; подвійної підвісної дороги через річку Свір для подавання 
піску і гравію до бетонної фабриці у Ленінградській області; підвісних 
доріг для подавання вугілля до залізниці на Донбасі у м. Чистякове (зараз 
-Торез), шахтах «Дронове», «Постниківська»; будівництві підвісної до
роги для подавання мергелю на цементний завод у селищі Гайдук (біля 
Новоросійська); підвісної дороги на дробильній фабриці у м. Мінеральні
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води (Кавказ); підвісної дороги для подавання руди до домен Кушвінсь- 
кого чавуноплавильного заводу (біля Єкатеринбургу); підвісної дороги 
для подавання мергелю на цементний завод у м. Коктебель (Крим). Та
кож за його участі відновлено роботу підвісних доріг у Амвросіївці (Дон
бас) і Новоросійську (подавання сировини до заводів «Перемога Жовтня» 
і «Пролетар»). Крім того, Сикора брав участь у зведенні відкаток у 
м. Шатурі (біля Москви) та м. Балахні (біля Нижнього Новгороду) -  по
двійні кільцеві для подавання торфу до бункерів електроцентралі, а та
кож у Ленінграді (канат, що безперервно рухається для переміщення 
залізничних вагонів) [2, арк. 5-12].

На початку 1930-х років він головний інженер з будівництва підвіс
ної дороги у Ткварчелі (Грузія); потім -  технічний директор заводу «По- 
двесдор» у Харкові (виготовлення апаратури і технологічного складу для 
підвісних доріг). З червня 1933 р. до моменту арешту працював у тресті 
«Проектзаводтранс» на посаді головного інженера; керував проектуван
ням Уральського локомотивно-вагонного комбінату [2, арк. 15].

18 жовтня 1933 р. Сикора був заарештований співробітниками іно
земного відділу ДПУ УРСР за звинуваченням у злочинах, передбачених 
статтею 54-6 КК УРСР, за підозрою щодо ведення шпигунської діяльнос
ті на користь Чехословаччини. Як запобіжний захід йому було обрано 
утримання під вартою при спецкорпусі ДПУ УРСР [2, арк. 4].

Під час допиту Сикора надав свідчення, що з 1925 по 1932 рр. він 
був агентом чеської розвідки, пов'язаним у шпигунській діяльності із 
співробітниками чеської місії у Харкові та Москві; передавав їм відомос
ті про будівництво підвісних доріг у СРСР, потужність і стан електроста
нцій у Ленінградській області (зокрема, Шатурської та щодо споруджен
ня Нижньосвірської ГЕС); про проєкт Волго-Камської канатної дороги, 
стосовно стану харківської промисловості [2, арк. 2]. Шпигунську діяль
ність, за зізнанням Сикори, він здійснював, намагаючись забезпечити 
продовження освіти для сина, який виїхав на навчання до Чехословаччи- 
ни. У якості винагороди за передану інформацію йому надавалась мож
ливість нелегально (через шпигунські місії) підтримувати зв'язок із сином 
і передавати для нього гроші і золоті прикраси.

У середині грудня 1933 р. за клопотанням слідчого арешт було про
довжено на 60 днів, оскільки слідство не мало фактів щодо його участі у 
діяльності контрреволюційної організації [2, арк. 2 1].

З обвинувального акту відомо, що М. Й. Сикора підозрювався як 
учасник есерівської контрреволюційної шпигунської організації, дії якої 
скеровувалися закордонним центром УПСР та празькою політичною 
поліцією. Основним завданням цієї організації, на думку слідства, було 
відторгнення, шляхом збройного повстання, України від СРСР і створен
ня буржуазно-демократичної республіки. На підставі звинувачення у

23



скоєнні злочинів, передбачених статтями 54-6 і 54-11 КК УРСР, слідство 
клопотало про застосування до Сикори заходу соціального захисту -  
відбування покарання у концтаборі строком до 8 років [2, арк. 22-24].

Відповідно до виписки з протоколу засідання від 05.03.1934 р. 
Судова трійка при Колегії ДПУ УРСР ухвалила: М. Й. Сикору поміс
тити у виховтрудтабір терміном на п'ять років, обчислюючи строк з 
19.10.1933 р. [2, арк. 27].

Дата смерті інженера не відома, але відповідно до акту огляду, скла
деного лікарською комісією при Харківській промколонії у січні 1934 р., 
ув'язнений Сикора мав такі захворювання, як міокардит, артеріоз і скле
роз. Вердикт комісії: «На етап слідувати може, але до будь-якої фізичної 
праці не придатний» [2, арк. 28].

У 1989 р. М. Й. Сикора був реабілітований Військовою колегією ВС 
УРСР. При проведенні відповідної перевірки матеріалів справи Військо
вою прокуратурою було встановлено, що дані звинувачення ґрунтувалися 
на особистому зізнанні Сикори. Його свідчення в ході слідства не переві
рялися, свідки у справі не допитувалися, інших даних про здійснення ним 
шпигунської діяльності встановлено не було [2, арк. 32].

У подальшому передбачається, що матеріали історико- 
біографічного дослідження життя та діяльності М. Й. Сикори будуть 
використані у науково-дослідній роботі, присвяченій історії астрономії у 
Харкові кінця ХІХ -  першої половини ХХ ст.ст.
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МАЙБУТНЄ о ч и м а  х у д о ж н и к ів
Баталкіна В.І.

Відображення історії в творах мистецтва як культурні трансляції 
дають можливість простежити розвиток освоєння кожним поколінням не 
тільки предметного світу, але одночасно і розвиток технологій та відно
шення людини до природних ресурсів, оточуючого середовища, зразків
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поведінки поколінь. Культурні цінності, які залишає кожне пройдешнє 
покоління, є результатом людської діяльності. Тому пройдешній світ у 
певний історичний період відображаються у творах мистецтва у вигляді 
символічних образів. Аналіз історичних символів, які є одночасно і 
видами трансляції культури (культурних цінностей), -  питання для ви
вчення і подальшого дослідження.

Художнє оформлення експозицій Запорізького музею-галереї прик
ладної кераміки і живописної творчості Іллі й Олексія Бурлай 
(www.museum-gallery.org) та дизайн інтер’єру та екстер’єру (макет буді
вельної конструкції типу «фахверк» в два поверхи, скульптури скіфів в 
повний зріст -  охоронці біля входу, які охороняють науково-дослідну 
цегельну площадку «просто неба», мають особливе значення для сприй
няття музейних експозицій. Так, про сферу дизайнерської діяльності, 
інтегровану на початку ІІІ тисячоліття у дизайнерсько-мистецьку діяль
ність, -  «сучасне мистецтво» В. Даниленко відмічає: «Дизайн цієї доби 
трактується як художньо-технічна діяльність людей перехідного часу, 
коли відбувається трансформація індустріального суспільства з його 
культурою модерністського зразка на інше суспільство з іншою культу
рою, до якої людство не дібрало остаточної назви, але зосередилося на 
інформаційних та екологічних пріоритетах» [1, С.3.] .

Технічна естетика в дизайні приміщення Запорізького музею-галереї 
прикладної кераміки і живописної творчості Іллі й Олексія Бурлай (Му
зей технічного профілю України) формує гармонійне предметне середо
вище, а це в свою чергу поєднує утилітарні і естетичні принципи та пози
тивно впливає на засвоєння предмету «Історія мистецтва, науки і техні
ки». Художнє проектування в приміщеннях музеїв технічного профілю -  
це новий творчий метод підходу до питань інноваційного проектування 
дизайну приміщень музеїв технічного профілю з метою трансляції куль
турних цінностей та популяризації викладання предмету «Історія мистец
тва, науки і техніки» в музейних приміщеннях. Трансляція культурних 
цінностей -  основна мета створення музею-галерею. Дослідження, які 
проходять по зазначеній темі, потребують різних методів і технологій: 
«Одним з методів наукового пізнання є аналогія, за допомогою якої дося
гається знання про предмети і явища на підставі того, що вони мають 
подібність з іншими [2. С. 60.]. Підготовка кваліфікованого інженера 
ХХІ століття потребує вивчення спеціальних дисциплін, які викладають
ся в музеях, як закладах позавузівської освіти. Основні напрямки науко
во-технічного прогресу відображаються в творах художників.

15 травня 2021 року в музеї-галереї відкрилася нова експозиція, при
свячена 550-річчю від дня народження живописця, гравера, рисувальника 
і вченого Альбрехта Дюрера (21.05.1471. -  06.04.1528). Це німецький 
художник-учений епохи італійського Відродження, який вивчав будіве-
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льну справу, фортифікаційне діло, механіку, математику: «Необычайная 
одаренность, широта интересов и разносторонние знания позволяют пос
тавить Дюрера в один ряд с такими прославленными мастерами, как Лео
нардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти». У 1513
1514 р.р. Дюрер створює три великі гравюри на міді. Одне з найкращих 
творів митця «Меланхолія 1» ставить перед глядачем велику кількість 
запитань. Чому вчена зображена з великими сильними крилами, чому 
вона така бездіяльна, що означає магічний квадрат, багатогранник... «На 
первом плане разбросаны многочисленные измерительные инструменты, 
среди которых лежит идеально сделанный ш а р .Н а  стене за спиной де
вушки висят песочный часы, а рядом с ними -  колокольчик, под ним 
высечен магический квадрат. Сумма чисел по вертикали (!) и даже угло
вых равна тридцяти четырем. На другой стене помещены весы, символи
зирующие гармонию. Дальний план занимает морской пейзаж, над кото
рым раскинулась р ад у га . Близко к горизонту светится комета» [3, С. 3
38]. Чи знав художник, що через 500 років людина полетить в Космос, 
коли вивчав крило птаха? У своїх роботах він талановито виписав ко
жну маленьку деталь [4. C. 34].

Творчість всесвітньовідомого художника Альбрехта Дюрера пред
ставлена в Запорізькому музеї-галереї прикладної кераміки та живопис
ної творчості Іллі й Олексія Бурлай у вигляді фотодокументів та книг з 
кольоровими ілюстраціями (DER FRÜHE DÜRER. Herausgegeben von 
Daniel Hess und Thomas Eser. Verlag des Germanischen Nationalmuseums 
Nürnberg 2012; Peter Moser «Albrecht Dürer. Sein Leben, seine Welt und 
seine Bilder. Babenberg Verlag 2003 та інші). Твори мистецтва та їх скла
дова -  це відображення культури в різних технологіях відповідного істо
ричного періоду та регіону. Методи, види, форми трансляції культури 
простежуються в творах образотворчого мистецтва. Трансляція історич
них подій, досягнень розвитку людства, науки і техніки та вираження їх у 
творах мистецтва дає можливість простежити історіографію людства. 
Вивчаючи історіографію культурних цінностей: наскальних рисунків, 
скульптур, зображення історичних особистостей та історичних подій в 
архітектурі культових та житлових споруд (скульптури, пано, мозаїка, 
розпис на стінах і стелі), ми вивчаємо комунікацію історичних подій.

Середовище -  це сукупність природних умов, у яких проходить 
життєдіяльність організму, та соціально-побутові умови, в яких прохо
дить життя людини. Так, у монографії «Феномен техніки» Леонід Олек
сандрович Гріффен проаналізував визначення техніки, матеріальної та 
ідеальної складової: «Технику как социальное явление породило станов
ление и развитие общества как некоторого «сверхорганизма», и понять ее 
сущность, ее структуру и функции можно только анализируя характер 
развития общества как системы. .рассмотрение общества и техники как
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неких отдельных явлений возможно лишь в анализе, применительно к их 
специфическим характеристикам. Но понять сущность и основные прин
ципы эволюции и того и другого раздельно невозможно» [5, С. 5-23].

Питання збереження культурних цінностей та відображення тради
цій в культурі через твори образотворчого мистецтва обговорюються в 
різних напрямках науки: в етнографії та етнології, музеєзнавстві та 
пам’яткознавстві, мистецтвознавстві та культурології. Розповсюдження 
елементів культури -  культурні трансляції, які складалися в одному 
культурному середовищі та передаються в інше середовище, залежать від 
розвитку культурних, історичних, природознавчих процесів та всього 
розвитку суспільства. Трансляція культури -  це передача культурно- 
соціального досвіду, і можлива тільки через комунікації, через взаємодію 
передачі й сприйняття інформації за допомогою символічних знаків, 
мови, творів образотворчого мистецтва. Велика увага вчених останнім 
часом зосереджується переважно на розробці і впровадженні нового зміс
ту освіти, іноваційних технологіях, новій системі оцінювання.

Культурно-педагогічні заходи в музеї-галереї -  це бачення підходу 
до нової культури, яка б мала більше людськості, більше проявів індиві
дуального. З питань діяльності музеїв так доводять науковці, що «музей є 
спеціалізованим інститутом, який задовольняє суспільні потреби у збері
ганні та використанні предметів реального світу, як елементів історичної 
пам’яті, документальних засобів соціальної інформації, естетичних цін
ностей» [6, С.23]. Тематичні експозиції в музеях технічного профілю, які 
присвячені відомим художникам, виставки образотворчого мистецтва, 
музичні концерти школярів дають можливість розширити кругозір май
бутнього інженера, дати можливість творчо мислити, зрозуміти історію 
розвитку науки і техніки. На початку ХХІ століття в умовах нових інфо
рмаційних технологій підхід до культурно-педагогічної діяльності му
зейних закладів потребує інноваційних проектів.
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ПРОФЕСОР КПІ В.В. ОГІЄВСЬКИЙ.
До 130-річчя від дня народження 

Баштова Л. С., Ільясова Л. С.

2020 року виповнилося 130 років від дня народження одного із пер
ших фахівців з радіотехніки і радіозв’язку в Україні, фундатора 
радіотехнічної спеціальності в Київському політехнічному інституті 
(КПІ), професора, доктора технічних наук, заслуженого працівника вищої 
освіти УРСР Володимира Васильовича Огієвського. Його життєвий і 
творчий шлях, як організатора 
радіотехнічної науки і освіти, нерозривно 
пов’язаний з історією розвитку Київського 
політехнічного інституту.

Огієвський В.В. під час демонстрації 
трудящих. 1970 р.

Народився Володимир Васильович 10 
травня (28 квітня) 1890 року в м. Кропивна 
Тульської губернії в родині викладача Лісової 
школи, а пізніше професора Петербурзького 
Лісового інституту [6, С. 133]. У 1907 році 
Володимир Огієвський закінчив екстерном 
Київське реальне училище, а перші 
радіотехнічні знання майбутній вчений здобув під час проходження 
армійської служби вільнонайманим у 1911-1912 роках в 4-й військовій роті, 
що дислокувалася в Києві. Там він навчався в електромеханічному класі.

1914 року В. В. Огієвський -  випускник механічного факультету 
Київського політехнічного інституту. Захист його дипломного проекту 
перервала війна, колишній студент КПІ стає військовим. Його кар’єра 
була стрімка і успішна. В липні 1914 року він був призначений 
помічником начальника 3-ї Польової іскрової станції, в 1916 році вже 
служив «Начальником Радиотелеграфного Отделения 30-го корпуса Ра
диотелеграфного Дивизиона VIII армии». «За отлично усердную службу 
и труды, понесенные во время военных действий» був нагороджений 
орденами Св. Станіслава 3 та 2 ступенів, Св. Анни 3 та 4 ступенів «за 
храбрость» (з послужного списку прапорщика В. Огієвського) [8].

Далі були буремні події Великої Жовтневої соціалістичної 
революції, повалення царського режиму. В грудні 1917 року 
В. В. Огієвський у складі делегатів брав участь у роботі Всеросійського 
з’їзду військових телеграфістів в Петрограді. У квітні 1918 року на 
засіданні Раднаркому на його долю випала зустріч та спілкування з
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В. І. Леніним. На цьому засіданні вирішувалося дуже важливе питання 
про передачу народному господарству потужних телеграфних 
радіостанцій, які доти служили виключно військовим цілям. Завдяки 
короткій та переконливій доповіді В. В. Огієвського та матеріалам з ’їзду 
телеграфістів з його помітками, які він передав вождю, питання було 
вирішено позитивно -  народне господарство отримало техніку, якої гос
тро не вистачало в ті часи.

Далі В. В. Огієвського обирають до складу Ради військового 
радіотелеграфу (РВР) і в лютому 1918 року він очолює цю Раду. Влітку 
1918 року Володимир Васильович переходить на службу до Головного 
військово-інженерного управління (ГВІУ). З властивими йому завзяттям і 
наполегливістю В. В. Огієвський в кінці 1918 року взявся за створення в 
Москві нової радіостанції незатухаючих коливань. Радіостанція повинна 
була забезпечити надійний оперативний зв’язок з фронтами 
громадянської війни. Володимира Васильовича було призначено її на
чальником і заступником головного будівельника на час спорудження. 
Наприкінці 1920 року нова станція забезпечила радіозв’язок з усіма 
пунктами польового штабу Реввійськради.

В травні 1920 року батька В. В. Огієвського Василя Дмитровича 
обирають професором кафедри лісових наук агрономічного відділення 
Київського політехнічного інституту. В прагненні об’єднатись зі своєю 
сім'єю Володимир Васильович подає рапорт з проханням про переведен
ня його на роботу до Києва, 1921 року він переїжджає та обіймає посаду 
начальника київської військової радіостанції.

В тому ж році він почав викладати у Вищому військовому училищі 
зв'язку та Київському політехнічному інституті на електротехнічному 
факультеті. Через рік роботи в інституті Володимир Васильович 
організував першу в Україні вузівську радіотехнічну лабораторію, яка 
стала базою для розвитку радіотехнічної спеціальності, а потім і 
радіотехнічного факультету КПІ. Уся апаратура для гуртка була виготов
лена власноруч студентами та працівниками інституту. Згодом в КПІ 
були створені експериментальні виробничі майстерні, де розроблялася 
радіовимірювальна апаратура -  хвилеміри, звукові генератори, лампові 
вольтметри, необхідні для підприємств зв'язку, що перебували в процесі 
становлення. Ці прилади виготовлялися в майстернях малими серіями. В 
майстернях силами студентів виконувався монтаж спеціальної апаратури 
для різних установ, наприклад, для магістрального радіозв’язку 
Південно-Західної залізниці була побудована перша в Україні коротко
хвильова установка, яка пропрацювала декілька років.

За спогадами Володимира Васильовича двадцяті роки (минулого 
століття) породили справжній радіобум в країні: «Газети й журнали пи
сали про пріоритет радіо. Про нього говорили лектори в містах і селах.
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Молодь мріяла про той день, коли в будинках і на вулицях будуть 
встановлені гучномовці. І особливо близько брали цю справу до серця 
студенти-радисти Київського політехнічного. Інтенсивне навчання не 
обмежувалося стінами аудиторії: після лекцій молодь заповнювала 
лабораторію, майстерні, експериментувала в радіосекції». Таким чином, в 
стінах Київського політехнічного інституту майбутні інженери набували 
перших практичних навичок з радіосправи.

З ініціативи В. В. Огієвського в січні 1924 року в Києві було засно
вано товариство друзів радіо, силами якого в Києві на Печерську, під 
керівництвом Огієвського, була побудована перша в Україні і третя в 
Радянському Союзі радіомовна станція широкого діапазону мовлення. В 
наступні роки Огієвський активно брав участь в будівництві потужних 
радіостанцій в Києві, Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Тирасполі 
(архів ДПМ). До активної участі в будівництві станцій він залучав сту
дентську молодь. Того ж таки 1924 року в КПІ був організований радіо 
гурток, де був створений один із перших радіомовних передавачів, а в 
1925 році вийшла в ефір перша в СРСР аматорська колективна 
радіостанція ^1К Р І). В цьому ж році на базі електротехнічного факуль
тету КПІ був заснований Київський енергетичний інститут (КЕІ) і ство
рений радіотехнічний факультет з кафедрою радіотехніки. В. В. 
Огієвський став першим деканом радіотехнічного факультету (1930-1934 
рр., 1941 р.) та завідувачем кафедри радіотехніки (1930-1941 рр.). 
Спеціальні дисципліни на факультеті викладали талановиті випускники 
КПІ, серед яких С. І. Тетельбаум -  відомий вчений в галузі 
електротехніки та радіотехніки. Регулярний випуск радіоінженерів з фа
культету розпочався з 1931 року, а в 1934 році КЕІ був реорганізований в 
Київський індустріальний інститут (КІІ), де серед інших викладались 
дисципліни з радіоспеціальності. У 1938 році радіоспеціальність була 
трансформована у факультет з кафедрами радіотехніки (В. В. Огієвський) 
і приймально-передавальних пристроїв (С. І. Тетельбаум).

17 березня 1939 року Вища атестаційна комісія Всесоюзного 
комітету зі справ вищої школи при РНК СРСР затвердила 
В. В. Огієвсьому вчене звання професора.

В роки війни з нацистами (з 1941 по 1944) Володимир Васильович 
працював в евакуації в Уральському індустріальному інституті і одно
часно в Свердловській філії НДІ № 3 при РНК СРСР, а також консуль
тантом з радіо в Академії ім. Жуковського та в радіотехнічній лабораторії 
4 спецвідділу НКВД. Всі його знання та досвід вченого були спрямовані 
на розробку техніки за оборонною тематикою.

В 1944 році КПІ відновлює свою роботу. Після реевакуації вишу зі 
Свердловська до Києва Володимир Васильович очолив кафедру теоре
тичних основ радіотехніки (ТОР) (1944-1973) і був призначений деканом
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радіотехнічного факультету (1944-1962), а з 1959 по 1971 -
відповідальним редактором журналу «Известия вузов - Радиотехника», 
згодом «Радиоэлектроника» (архів ДИМ).

В. В. Огієвський завжди був активним громадським діячем. Він -  
член Президії Координаційної Ради з радіоелектроніки Академії наук 
УРСР і Експертної Комісії МВіССО УРСР, з 1947 р. неодноразово обирав
ся членом Українського Правління НТОРЕС ім. А. С. Попова. З 1965 р. 
Володимир Васильович -  Иочесний член цього товариства» (архів ДИМ). 
Володимир Васильович багато років був відповідальним редактором жур
налу «Радіоелектроніка» -  виданя серії «Известия высших учебных заведе
ний» МВіССО СРСР»» (архів ДИМ). Вчений мав звання «Почесний ра
дист», «Заслужений працівник вищої школи» (1970 р.), нагороджений ор
деном Леніна, орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.

Після виходу на пенсію Володимир Васильович залишився працю
вати на кафедрі професором-консультантом. Його вихованці стали 
відомими вченими, викладачами, організаторами науки і виробництва:
С. І. Тетельбаум, Н. П. Воллернер, О. Я. Букринська, Я. К. Трохименко, 
Ю. П. Гудзенко, В. О. Гойжевський, В. П. Тараненко, М. Ю. Ільченко та 
багато інших. На кафедрі ТОР було виконано десятки науково-технічних 
проектів з оборонної тематики, колективи розробників нагороджувались 
Державними преміями УРСР і СРСР в галузі науки і техніки.

ПАМ'ЯТІ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ-МЕТАЛУРГІВ 
Є.О. та Б.Є. ПАТОНІВ 

Белікова Л.Л.

В експозиціях музею металургів як в єдиному державному галузе
вому музеї висвітлюється тема формування вітчизняних кадрів металур
гів, засновників металургійної та гірничовидобувної промисловості 
П.Г.Рубіна, О.П.Віноградова, М.О.Павлова та інших, постає шлях роз
витку чорної металургії від початку до сучасності.

Про розвиток металургії розповідають стенди, присвячені науці та 
виробництву. В експозиціях музею металургів висвітлюється тема фор
мування вітчизняних кадрів металургів, їх внесок у розвиток галузі мета
лургійної промисловості. Одна з експозицій музею розповідає про вида
тних вчених-діячах -  зварювальниках династії Патонів.

Виставка-експозиція, яка присвячена пам'яті Є.О.Патона, розповідає 
про трудову наукову діяльність академіка, директора та засновника Інсти
туту електрозварювання. Народився Є.О.Патон у дворянській родині. 
Його батько, Оскар Петрович, вчився в Військово-інженерному училищі.
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Він брав участь у розробці підводних мін з дистанційним управлінням, 
встановлював їх на Балтійському морі під час Кримської війни 1854-1856 
рр. Після війни працював в Міністерстві закордонних справ, а далі консу
лом в Ніцці. В Ніццї в 1870 р. народився майбутній академік Євген Патон.

В 1884 р. Є.О.Патон закінчує інженерно-будівельний факультет Дрез
денського університету, а в 1896 р. -  Петербургський університет, отри
мує диплом інженера, проектує мости в Петербурзі, Москві. Він викладає в 
учбових закладах, в 1901р. захищає дисертацію. З 1904 р. успішно поєднує 
педагогічну та наукову працю з проектуванням і керівництвом будівництва 
мостів через р.Куру, мости в Києві через Дніпро та іншу будівничу робо
ту в КПІ, де працює завідуючим кафедрою мостів. «Патонівський міст», як 
його називають в Києві, представлений в експозиції музею. 1929 р. -  поча
ток нового етапу в творчій діяльності Е.О.Патона -  вже академіка Всеук
раїнської академії наук (ВУАНУ) (зараз НАН України), створенням Елект
розварювальної лабораторії. Е.О.Патоном була запропоновано замість 
клепки застосувати зварювання під флюсом.

Класично електрозварювання була запропонован за підтримкою ву- 
глецького електроду уродженцем Херсонської губернії Російської імпе
рії Миколою Бердосом. Є.О.Патон розвив технологію зварки під флю
сом, відкритою М.Славяновим, у результаті чого процес становиться 
більш стійким та керованим. Технологію автоматичного зварювання 
доопрацювали в воєнних умовах в промислових масштабах у Нижньому 
Тагілі, куди інститут був евакуйований. Зварювальні установки були 
сучасним проривом: збільшувалась продуктивність праці, зменшувались 
вимоги до кваліфікації зварювальника. Це дало можливість налагодити 
серійний випуск танків Т-34. В нацистській Німеччині автоматичне зва
рювання освоїти так і не змогли, тому і не вдалось налагодити масове 
виробництво їх грізних «Тигрів» і «Пантер».

Друга світова війна не тільки була битвою воїнів, але і битвою нау
кових умів. В цьому розумінні Патони -  Євгеній Оскарович і його син 
Борис Євгенович зробили в перемогу нашого народу величезний вклад. 
Автоматичне зварювання під флюсом було проривним для свого часу, 
але не годилося для ряду завдань, наприклад, зварювання металевих 
предметів більшої товщини. За допомогою розробки принципово нової 
технології -  електрошлаковому зварюванню на міжнародній виставці в 
Брюселі в 1956 р. цій вид зварювання був відзначений великою золотою 
медаллю «Гран-прі» і отримав неофіційну назву «руська зварка». Даний 
метод знайшов широке застосування по всьому світу; з його допомогою 
збудовані більшість знаменитих хмарочосів в США, в СРСР воно вико
ристовувалось при будівництві мостів -  першим в цьому роді був знаме
нитий міст Патона в Києві, який одночасно став і першим суцільнозвар
ним мостом у світі.
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В 1953 р. після смерті Патона Інститут зварки ім.Є.О.Патона очо
лював Б.Є.Патон -  член-кореспондент Академії наук УРСР. Перед інсти
тутом були поставлені задачі, які необхідно було рішати керівництву 
інституту, одна з яких -  розробка систем зварювання в космічному прос
торі, де звичайні методи з'єднання металів не працювали через вакуум, 
відсутністт сили тяжіння і режиму коливання температур.

В музеї металургів представлені виставки про трудову діяльність та 
життєвий шлях династії Патонів -  «Символ української науки» про 
Є.О.Патона та «Шлях до успіху» про Б.Є.Патона. Ці виставки зацікав
люють відвідувачів всіх вікових категорій, особливо молодь.

ЦИФРОВА АРХЕОЛОГІЯ: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Біляєва С.О., Куценко С.Ю.

Досвід останніх десятиліть свідчить, що зміни в системі вивчення та 
збереження історико-культурної спадщини відбуваються під впливом 
впровадження цифрових технологій і найсучасніших технічних засобів на 
всьому протязі циклу від отримання нових знань до споживання цієї ін
формації суспільством. Використання цифрових технологій для прове
дення археологічних досліджень дозволяє збирати дані руйнування архе
ологічних пам'яток, що сприяє збереженню культурної спадщини. Перші 
спроби використання інформаційних технологій для обробки археологіч
них матеріалів були зроблені в кінці 1960-х рр.

Цифрова археологія сьогодні є сферою досліджень, яка надзвичайно 
інтенсивно розвивається. Цифрова археологія -  це застосування інфор
маційних технологій і цифрових носіїв для археологія. Вона включає 
використання цифрової фотографії, тривимірної реконструкції, віртуаль
ної реальності та географічних інформаційних систем, а також інших 
методов. Найвідоміші університети світу -  Стенфорд, Г арвард, Кембрідж 
-  створили власні лабораторії, в яких сканують стародавні артефакти, 
палеоантропологічні та палеозоологічні матеріали отримуючи точне три
вимірне зображення з великою роздільною здатністю.

Вже з середини XIX ст. археологи повсюдно намагалися «дублюва
ти» свої креслення і малюнки фотографіями. Інформація про розкопувану 
археологічну пам'ятку стала передаватися в звіті трьома паралельними 
методами реєстрації: «текст - креслення - фотографія».

Протягом XX ст. у міру розвитку і винаходи нових геодезичних 
приладів збільшувалася і точність польової археологічної фіксації. В
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кінці XX ст. для обробки польової документації масово починають засто
совуватися комп'ютерні технології.

«Революційна зміна» в якості археологічної фіксації сталася на ру
бежі XX-XXI ст. Це було пов'язано з початком використання електрон
ного тахеометра. Документування процесу розкопок стало можливим 
проводити на основі цифрової тахометричної фіксації та фотозйомки з 
наступною обробкою отриманих даних в різних САПР-программах 
(AutoCAD, MicroStation, AutoCAD Map, Easy CAD та ін.). До недавнього 
часу більшість найважливіших архітектурних ансамблів минулого доку
ментировалось у вигляді фотографій і креслень ортогональних проекцій 
збережених структур, причому в цій інформації було багато нестиковок і 
помилок. Сьогодні фотограмметрія, 3D-реконструкція дозволяють якісно 
змінити картину документування стародавніх архітектурних споруд. 
Зауважимо, що з власного досвіду досліджень, саме такі роботи прово
дились під час виконання міжнародних проектів у Аккерманській форте
ці, стародавньому Очакові, на городищі та фортеці Тягинь. Завдяки ним 
вдалось отримати уточнений план та розміри Аккерманської фортеці в 
цілому та її складових, комп’ютерну модель пам’ятки, визначити місця 
розташування та особливості укріплень Очакова. Останнім часом у ме
жах Південної Середньовічної експедиції ІА НАНУ ( О.Манігда та
О.Грабовська) здійснено топографічну зйомку городища та фортеці Тя
гинь, побудованої литовським князем Вітовтом, за допомогою лазерного 
тахеометра, результати якої було оброблено за допомогою програмного 
забезпечення ARGIS 10:1 [4, 28]. Співробітниками заповідника «Хорти
ця» були здійснені фотограмметрічні дослідження та зроблена 3D мо
дель вежі Вітовта у с. Козацьке, спорудження якої гіпотетично відно
ситься до кінця XIV- початку XV ст.[2, с. 120].

Аерофотозйомка -  це інструмент, який широко використовується в 
області археологічних досліджень для виявлення, розміщення і докумен
тування археологічних пам'яток. Аерофотозйомка пам’яток археології за 
допомогою квадрокоптерів використовується у західноєвропейській ар
хеології вже давно, проте у вітчизняній науці її застосування раніше ви
конувалося переважно за наявності фінансування міжнародних проектів. 
Останнім часом використання квадрокоптерів поступово стає наріжною 
практикою археологічних досліджень в Україні, зокрема у дослідженнях 
археологічних комплексів Києва («Старокиївська гора», «Поштова пло
ща») [3, с. 218]. Завдяки застосуванню квадрокоптеру, був встановлений 
й план фортеці Тягинь, що дозволяє слідувати у польових дослідженнях 
пам’ятки отриманого плану [4, с. 31].

Протягом останніх 20 років у вітчизняній археологічній науці відбу
вається активний розвиток методів використання програмних пакетів, 
здатних оперувати великими об’ємами просторових даних -  географіч
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них інформаційних систем. Паперові каталоги на певному етапі змінили
ся електронними базами даних. СКБД дозволили оперувати великими 
обсягами інформації, вести пошук і сортувати дані по великій кількості 
критеріїв. Це, в свою чергу, призвело до створення баз даних різного 
профілю: з'явилися адміністративні та дослідні регістри пам'ятників, 
музейні каталоги, бази даних по розкопках бази по речовому матеріалу, 
написів, результатами аналізів, бібліографічним і бібліотечних каталогів і 
т.д. Прикладом цього є практика роботи Наукового архіву, Наукових 
фондів та наукової бібліотеки Інституту археології НАН України, де 
здійснюється велика робота із створення електронних баз.

Прив'язка археологічних даних до місцевості стимулювала широке 
залучення геоінформаційних систем (ГІС). По суті справи, ГІС -  це авто
матизована система обробки просторово-часових даних, основою інтег
рації яких служить географічна інформація. За структурою ГІС є СКБД, 
що має географічну прив'язку даних до певної точки на місцевості і вбу
довану систему просторового аналізу. За допомогою ГІС можна створю
вати археологічні інформаційні системи окремих географічних регіонів, 
планів розкопок археологічних пам'яток, вивчати стародавні карти і т.д 
[1]. Саме така система була створена за результатами топографічної зйо
мки городища та фортеці Тягинь [5, 30]. Значно додали інформативності і 
результати батиметричних досліджень в акваторії р.Тягинка та р. Дніпро 
навколо пам’яток [4, 43-46].

Слід зазначити, що використання ГІС дає можливість не тільки фік
сувати просторове розташування археологічних знахідок, а й прогнозува
ти місцезнаходження пам'ятників на ще не досліджених територіях, грун
туючись на тенденції їх поширення. Наприклад, карта знаходження арте
фактів дозволяє скласти схему розташування поселень. Такі можливості 
були використані під час підготовки відповідних карт пам’яток за плано
вою тематикою відділів Інституту археології. Але такі дані і прив’язки не 
можуть бути у відкритому доступі за небезпеки так званих «Чорних ар
хеологів», а насправді просто бандитів, які нищать культурний шар і 
роблять надзвичайно цінні речі безпаспортними, неприйнятними для 
наукового використання.

Останнім часом все більше значення в археології набувають просто
рові дослідження, про що свідчить і цьогорічна міжнародна конференція у 
Переяславі, захист дисертаційних робіт з подібної тематики (А. Борисов). 
Цікавим прикладом використання ГІС в археології є реконструкція зміни 
ландшафту на основі стародавніх карт. Для цього карти скануються, оциф- 
ровуються, переводяться в векторний формат і накладаються на сучасні 
цифрові карти. Після ідентифікації певних об'єктів, присутніх на картах, 
здійснюється прив'язка старої карти до нової. Аналіз суміщених карт до
зволяє інтерпретувати зміни ландшафту з плином часу. Структура посе-
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лень на стародавніх картах часто корелює зі структурою поселень на кар
тах часів раннього середньовіччя. Це означає, що можна отримати карту 
поширення древніх поселень без проведення археологічних розкопок.

Таким чином, розвиток цифрової археології відкриває великі перс
пективи та можливість розвитку нових напрямків археологічної науки, 
збільшує її сумісність з так званими точними науками, а отже і доказо
вість теоретичних напрацювань.
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РОЛЬ КОРАБЕЛЬНОГО ІНЖЕНЕРА КОСТЕНКА В.П.
У ЗАСТОСУВАННІ НА ПРАКТИЦІ ТЕОРІЇ 

НЕПОТОПЛЮВАНОСТІ КОРАБЛЯ 
Василенко В.М.

На початку ХХ століття зусиллями С.О. Макарова, О.М. Крилова та 
І.Г. Бубнова були розроблені основи теорії непотоплюваності корабля. 
Але ще ніколи вони не були застосовані на практиці. Морське відомство 
Росії дуже скептично ставилося до цієї проблеми, яка була основною 
складовою частиною боротьби за живучість корабля. Першим, кому вда
лося застосувати основи теорії непотоплюваності на практиці, виявився 
талановитий вітчизняний інженер-кораблебудівник В.П. Костенко.

Народився Володимир Полієвктович Костенко 8(20) вересня 1881 р. 
в містечку Великі Будищи Зіньківського повіту Полтавської губернії в 
родині Полієвкта Іванович Костенка, який закінчив спочатку семінарію в
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Полтаві, а потім Харківський університет по медичному факультету. 
Після закінчення університету П.І. Костенко працював земським лікарем 
в селі Вейделівка Валуйського повіту Воронізької губернії, де пройшли 
дитячі роки Володимира Костенка.

В.П. Костенко був найстаршою дитиною у сім’ї. В нього ще було 
два брати та дві сестри. Єдиним достатком сім’ї був заробіток батька, 
який у 1890 р. перейшов працювати до Курсько-Харківсько-Азовської 
залізниці, спочатку на станцію Слов’янськ, а згодом до м. Білгород. У 
цьому місті діти здобули середню освіту. В.П. Костенко закінчив класич
ну 8-ми річну гімназію з золотою медаллю і в серпні 1900 р. за конкурс
ним іспитом був зарахованим на кораблебудівне відділення Морського 
інженерного училища в місті Кронштадті.

Час вступу В.П. Костенка виявився переламним в житті училища. 
Завдяки назріванню на Далекому Сході конфлікту з Японією, з 1898 р. 
почалося прискорене переозброєння російського військового флоту. То
му в училище була створена атмосфера, необхідна для підготовки 
флотських інженерів високого рівня.

В.П. Костенко закінчив Кораблебудівне відділення Морського 
інженерного училища (МІУ) 06 (19) травня 1904 р. і його ім 'я було зане
сено на мармурову дошку. По закінченні училища, за клопотанням го
ловного командира Кронштадтського порту віце-адмірала Бірільова О.О., 
він був призначений помічником суднобудівника броненосця «Орел», 
який був переведений з Петербургу до Кронштадту для включення до 
складу 2-ї Тихоокеанської ескадри. На цьому броненосці В.П. Костенко 
працював два попередніх літа в якості практиканта від МІУ, тому доско
нально вивчив цей броненосець під керівництвом його суднобудівника 
Михайла Карловича Яковлева.

За вимогою командуючого 2-ї Тихоокеанської ескадри адмірала 
З.П. Рожественського до плавання ескадри на Далекій Схід було призна
чено 6 корабельних інженерів, у тому числі і В.П. Костенка. Усі вони 
були призначені на новітні панцерні крейсери, але під час Цусімського 
бою усі вони, окрім В.П. Костенка, загинули. Завдяки його спостережен
ням, аналізу та досвіду Цусімського бою, світове кораблебудування зба
гатилося новими ідеями в озброєні та броньовому захисті панцерних 
кораблів, а також в обладнані їх системами непотоплюваності та засоба
ми їх використання.

Під час походу ескадри окрім основної роботи В.П. Костенко вів 
спостереження за морськими якостями корабля та роботою усіх 
механізмів. Разом з старшим офіцером корабля капітаном 2 ранга 
К.Л. Шведе, за порукою командира корабля капітана 1 ранга М.В. Юнга, 
вони підготували корабель до майбутніх бойових дій, переобладнавши
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водозливну систему броненосця, вилучили з судових приміщень усі 
горючі речі, тощо.

Під час плавання В.П. Костенко склав декілька доповідей Морсько
му Технічному комітету з описом дій різних пристроїв корабля. Під час 
плавання він також провів спостереження за хитавицею корабля і зро
бивши висновки, надав рекомендації командиру броненосця М.В. Юнгу 
як треба приймати баласт для зменшення хитавиці. Ці доповіді увійшли в 
рапорти командира броненосця «Орел», надіслані в Морське 
Міністерство, а також частина з них увійшла в доповідь флагманського 
корабельного інженера Е.С. Політовського, надіслані ним з Мадагаскару.

Під час японського полону В.П. Костенко склав опис Цусімського 
бою та дав аналіз усіх головних технічних та тактичних фактів, які про
явилися під час останнього. Ці спостереження були ним оброблені більш 
детально і викладені під заголовком «Технические заметки из опыта пла
вания на броненосце «Орел» [175], які склали рукопис у 2-х томах обся
гом до 400 сторінок.

Спостереженням та висновкам з досвіду Цусімського бою була при
свячена інша робота В.П. Костенка у 200 сторінок розгорнутого листа: 
«Повреждения броненосца «Орел» в Цусимском бою», де він дав аналіз 
тактики бойових еволюцій обох сторін. Обидві ці роботи були передані 
професору Морської Академії Кладо і залишились в архіві Академії та в 
Генеральному штабі.

Ним була написана праця «Флот и Цусима», в якій був зроблений 
розгляд причин, який привів російський флот до поразки в війні. По цен
зурним причинам ця праця не була надрукована.

По поверненню до Росії В.П. Костенко мав нагоду познайомити 
керівний склад російського флоту низькою своїх доповідей з своїми спо
стереженнями та викладками.

Найбільш суттєвими були його доповіді Морському технічному 
комітету на тему: 1) «Броненосцы типа «Бородино» в Цусимском бою» 
(конспект залишився в Морському архіві та у Військово-Морській 
Академії). 2) Морському міністру О.О. Бірільову: «Технические недос
татки кораблей русского флота, выявившиеся в походе и бою 2-й Тихо
океанской эскадры». 3) Адміралтейському суднобудівному заводу на 
тему: «Конструктивные дефекты судовых устройств броненосцев типа 
«Бородино», 4) Товариству російського судноплавства: «Причины гибели 
русских броненосцев в Цусимском бою».

Ці доповіді В.П. Костенка в з ’язку з війсково-таємничим характером 
не з’явились надрукованими, але були використані при будівництві но
вих кораблів: броненосного крейсера «Рюрик» в Англії на заводі 
Віккерса, броненосців «Андрей Первозванный» та «Павел Первый» на 
Адміралтейському і Балтійському заводах.

38



Багато його пропозицій було реалізовано в проектах нових кораблів 
типів «Севастополь», «Екатерина ІІ», «Николай І» та у лінійних крейсе
рах типу «Кинбург».

В червні 1907 р. В.П. Костенко був відряджений до Англії на завод 
Віккерса та Барроу спочатку в якості члена приймальної комісії, а згодом 
помічника наглядача за будівництвом панцерного крейсера «Рюрик». В 
Англії він був до жовтня 1908 р. і мав слушну нагоду детально ознайоми
тись з постановою суднобудування на англійських приватних заводах 
Виккерса та Бірдмора. По завершенню відрядження В.П. Костенко 
підготував доповідь про організацію англійської суднобудівної 
промисловості.

У червні 1909 р. Костенко В.П. на чолі групи слухачів 
кораблебудівного відділу Військово-Морської Академії був відряджений 
до Англії для ознайомлення з системою англійського суднобудування на 
заводах фірми John Drawn & Company і пов’язаних з нею компаніях. У 
Белфасті група побувала на верфі компанії Harland & Wolff, де ознайоми
лась з початком будування найбільших на той час трансатлантичних 
лайнерів «Титанік» та «Олімпік». Безпосередньо директор-розпорядник 
заводу Олександр Карлейл, який був розробником корпусу зазначених 
суден та установи на них машин і механізмів, ознайомив групу з крес
леннями, показав дерев’яну модель корпусу цих суден. На основі його 
пояснень, як згадував сам Костенко, «ми познайомилися з англійським 
емпіризмом, який приймався за основу усіх теоретичних питань проекту 
таких великих комерційних суден».

Справа в тому, що усі розрахунки по незатоплюваності цих суденбули 
зроблені на можливість затоплення двох будь-яких суміжних відсіків і 
висоти поперечних перебірок. І коли Костенко зауважив, що цим порушу
ється один з принципів теорії непотоплюваності, сер Карлейл відповів, що 
вимоги військових теоретиків «типу вашого Крилова» не базуються на 
практиці, а тільки ускладнюють планування внутрішніх приміщень комер
ційних пасажирських суден. Тому не дивно, що у першому рейсі отримав
ши ушкодження чотирьох носових відсіків, «Титанік» почав занурюватися 
з диферентом на ніс і вода через верх «водонепроникних» перебірок пере
ливалася у інші відсіки, прискорюючи загибель судна.

Псля повернення з Англії В.П. Костенком була прочитана доповідь в 
присутності морського міністра Воєводського та товариша міністра Гри
горовича «Про організацію приватних англійських суднобудівних заво
дів». З дозволу головного інспектора кораблебудування О.М. Крилова цю 
доповідь у розширеному вигляді врсени 1909 року Костенко повторив 
для інженерів в Російському товаристві судноплавства.

Що стосується загибелі «Титаніка» то вона викликала великий резо
нанс у світі. Після вивчення усіх обставин катастрофи суд у Лондоні,
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який закінчився у червні 1912 р., постановив, «що судно загинуло у разі 
зіткнення з айсбергом, у слідстві надто надмірної швидкості, з якою його 
вели». Ні слова не було сказано ані про конструктивні недоліки, ані про 
недостатню кількість рятівних шлюпок, які забезпечували лише третину 
присутніх на борту людей, ані про відсутність на борту біноклів для вах
тових матросів і червоних ракет. Виним був призначено капітана Е. 
Сміта, який загинув разом із судном. Усі інші обвинувачення були зняті.

СТВОРЕННЯ НВО З ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І КБ 
МІНІСТЕРСТВА ЗАГАЛЬНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ СРСР, 

РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УРСР У 70-Х РР. ХХ СТ.
Войтюк О. С.

У середині 70-х рр. ХХ ст. до проведення наукових досліджень за 
196 урядовими завданнями з оборонної тематики залучалося 67 наукових 
установ і вищих навчальних закладів УРСР, зокрема: 42 наукові установи 
АН УРСР, 4 -  Міністерства охорони здоров’я УРСР, 1 -  Міністерства 
будматеріалів УРСР та 20 вищих навчальних закладів Міністерства вищої 
і середньої спеціальної освіти УРСР [1, арк. 49]. На території УРСР фун
кціонувало 15 промислових підприємств і самостійних конструкторських 
бюро (КБ) Міністерства загального машинобудування СРСР (МЗМ 
СРСР), які займалися створенням сучасних зразків ракетно-ядерної та 
космічної техніки. У травні 1975 р. фахівці МЗМ СРСР розробили проект 
генеральної схеми управління галуззю відповідно до постанови ЦК 
КПРС і РМ СРСР № 139 від 2 березня 1973 р.

Згідно з цим проектом передбачалося створення 5 виробничих 
об’єднань та 1 науково-виробничого об’єднання на базі промислових 
підприємств і конструкторських організацій МЗМ СРСР, розташованих 
на території УРСР:

- виробниче об’єднання (ВО) «Південне» на базі Південного маши
нобудівного заводу (головне підприємство) та КБ «Південне»;

- ВО «Моноліт» на базі Харківського приладобудівного заводу 
ім. Т.Г. Шевченка (головне підприємство) та ОКБ цього заводу;

- ВО «Комунар» на базі Харківського заводу «Комунар» (головне 
підприємство) та СКБ цього заводу;

- ВО «Зоря» на базі Київського радіозаводу (головне підприємство) 
та КБ цього заводу;

- ВО «Київприлад» на базі заводу «Київприлад» (головне підприєм
ство) та КБ цього заводу;

40



- науково-виробниче об’єднання (НВО) «Електроприлад» на базі КБ 
електроприладобудування (головне підприємство) з Запорізькою філією 
та Харківським заводом «Електроприлад» [2, арк. 185].

Водночас Харківський завод транспортного устаткування, Харківсь
кий завод електроапаратури та Чернігівський радіоприладний завод за
лишалися як самостійні підприємства [2, арк. 186].

Проект генеральної схеми управління організаціями МЗМ СРСР, ро
зташованими на території УРСР, був розроблений не тільки для подаль
шого вдосконалення системи управління (включно зі скороченням чисе
льності апарату управління та витрат на його утримання), а й з метою 
прискорення науково-технічного прогресу, посилення концентрації виро
бництва, вирішення завдань стосовно взаємодії науки з виробництвом та 
підвищення ефективності створення нової техніки. Зокрема, передбача
лося, що тематична спрямованість розроблень конструкторських бюро, 
які належать виробничому об’єднанню, є профільною тільки для свого 
підприємства і сприятиме подальшій спеціалізації об’єднання. При цьому 
МЗМ СРСР враховував, що створення зазначених об’єднань фактично 
являє собою юридичне оформлення виробничо-технічних і господарсь
ких зв’язків між відповідними промисловими підприємствами та конс
трукторськими бюро у їх складі, які сформувалися протягом багатьох 
років їх плідної співпраці [3, арк. 187].

Так, для ВО «Південне» питома вага в обсязі робіт КБ «Південне» за 
планом на 1975 р. дослідних робіт, які Південний машинобудівний завод 
виконував на замовлення КБ, складала майже 55%, а питома вага техніки, 
яка виготовлялася за документацією КБ, в обсязі заводу -  більше 90%. 
Відповідно для ВО «Комунар» ці показники складали -  40% та 25% (обо
ронна продукція); ВО «Зоря» -  5% та 50%; ВО «Моноліт» -  30% та 20 % та 
ВО «Київприлад» -  0% та 60%. Харківський завод «Електроприлад» був 
експериментальною та дослідно-виробничою базою КБ електроприладобу- 
дування та повністю виконував роботи за його документацією [3, арк. 189].

Варто зазначити, що у 1975 р. відповідно до рішення ВПК № 292 від 
25 листопада 1970 р. для КБ «Південне» наукові дослідження зі створення 
ракетно-космічної техніки проводили вчені: Інституту проблем матеріало
знавства АН УРСР за темою «Брасс-УН» (рос.) -  створення матеріалів для 
сучасних видів пристроїв прямого перетворення теплової, ядерної та хіміч
ної енергії в електричну [4, арк. 54]; Інституту механіки АН УРСР за темою 
«Юта-УН» (рос.) -  дослідження динамічних процесів в рідинних ракетних 
двигунах та їх системах [4, арк. 59]; Інституту проблем міцності АН УРСР 
за темою «Вискоза-УН» (рос.) -  дослідження закономірностей деформу
вання та руйнування теплозахисних матеріалів і конструктивних елементів 
ракетної техніки [4, арк. 66]; Інституту математики АН УРСР за темою 
«Расстройка-УН» (рос.) -  дослідження стійкості руху ракет-носіїв та кос
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мічних об’єктів, зважаючи на детерміновані і випадкові параметричні збу
рення [4, арк. 69]; Одеського політехнічного інституту Міністерства вищої 
і середньої спеціальної освіти УРСР за темою «Рация-МВО» (рос.) -  дослі
дження методів створення виконавчих пристроїв систем керування, які 
оптимальні щодо точності, надійності та вагових характеристик [4, арк. 
87], а також Дніпропетровського відділення Інституту механіки АН УРСР 
за темами «Звезда-УН» (рос.) -  дослідження аерогазодинамічних характе
ристик космічних літальних апаратів і їх систем та «Редуктор-МВО» (рос.) 
-  розробка теоретичних основ та інженерних методів розрахунку і забезпе
чення надійності складних систем [4, арк. 91].

У другій половині 70-х рр. ХХ ст. промислові підприємства і КБ 
МЗМ СРСР, розташовані на території УРСР, та їх трудові колективи, 
були відзначені урядовими нагородами за створення сучасних зразків 
ракетного озброєння та космічної техніки. Наприклад, вчені та фахівці 
Південного машинобудівного заводу та КБ «Південне», які відповідно до 
Постанови ЦК КПРС і РМ СРСР повністю завершили конструкторське 
відпрацювання та налагодили серійний випуск нових ракетних комплек
сів стратегічного призначення 15А14 і 15А15. У складних умовах пара
лельного відпрацювання цих двох комплексів вони скоротили урядові 
терміни їх виготовлення для замовника, що забезпечило дострокову пос
тановку комплексів 15А14 і 15А15 на бойове чергування [5; 6, арк. 47зв.].

Отже, організація об’єднань та промислових підприємств МЗМ 
СРСР на базі заводів і КБ, розташованих на території УРСР у 70-х рр. ХХ 
ст., яка здійснювалася як перший етап концентрації виробництва та по
ліпшення зв’язку з наукою, сприяла комплексному вирішенню питань 
стосовно проєктування, проведення науково-дослідних робіт, відпрацю
вання та впровадження в серійне виробництво нових зразків техніки, 
зокрема ракетно-космічної, а також підвищувала відповідальність колек
тивів та їхніх керівників за своєчасне якісне виконання робіт з розроб
лення сучасної техніки та технологій, дозволила скоротити терміни їх 
створення та значно економити бюджетні кошти.
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МАТЕРІАЛЬНІСТЬ СВІТУ ТА ПОНЯТТЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ 
ПРИРОДНИЧИХ НАУК У СВІТЛІ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Габович О.М., Кузнєцов В.І.

Дискусії про наявність об’єктивної складової в пізнанні мають сенс 
лише в разі матеріальності світу, який досліджується. Інакше, ми скочує
мось до соліпсизму, всі взаємовідносини між суб’єктами пізнання (дослід
никами) стають ілюзорними, а про природознавство варто забути раз і 
назавжди. Проте, проблема взаємодії між дослідником як особою, озброє
ною органами почуттів та величезним арсеналом приладів, з одного боку, 
та зовнішнім світом, з іншого боку, нікуди не дівається та є вельми суттє
вою для науки як такої. Пошуку місця теорії в цій проблемі, починаючи від 
примітивного аналізу та закінчуючи новітніми складними фізичними конс
трукціями, на кшталт теорії струн, також не уникнути. Дійсно, аналіз на
віть найпростіших результатів спостережень і дослідів (зображень різного 
штибу: рисунків, креслень, діаграм, фотографій, мікрофотографій, рентге
нограм, оптичних спектрів) поза сумнівом вимагає врахування не тільки 
суб’єктивного внеску спостерігача та дослідника, але й супутньої теорети
чної інтерпретації. Скажімо, для оптичних спектрів кожна лінія чи смуга
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відповідає певним електронним, коливним, обертовим збудженням атомів, 
молекул або конденсованих систем. Без відповідного ототожнення, спект
рограми, попри свій насправді наукоподібний вигляд залишаться абстракт
ними картинками, своєрідними зразками карго-культу.

Аналізу співвідношення між об’єктивним і суб’єктивним при інтер
претації результатів наукових досліджень та супутнім речам присвячена 
дуже важлива й змістовна монографія американських істориків і філосо
фів науки Лорена Дастона й Пітера Галісона [1]. Спираючись на відомос
ті, викладені там, ми обговоримо об’єктивність наукових досліджень із 
метою захистити науку від зазіхань пост-модернізму, який цю 
об’єктивність зводить нанівець своєю улюбленою тезою: «яка різниця?».

Головна умова, якої має дотримуватись будь-який дослідник, прис
тупаючи до експерименту, це неупередженість. Хай він очікує певного 
результату, про неминучість якого свідчать усі теоретичні міркування, 
якщо результат не збігається з очікуваннями, то тим гірше для очікувань, 
а не для результату. З цього приводу, Дастон і Галісон наводять приклад 
упередженого бачення англійським експериментатором Артуром Ворти
нгтоном (Arthur Worthington), який спостерігав сплески води, викликані 
падінням крапель на поверхню, а потім записував по пам’яті, яку картин
ку відображувала сітківка його очей. Оскільки він передбачав, що сплес
ки мають бути симетричними, то саме такі рисунки й містилися в його 
статтях, котрі він друкував в поважних британських журналах. Несимет
ричними картинками він підсвідомо нехтував. Так тривало 20 років із 
1875 по 1895 роки. А потім Вортингтон став фіксувати форму сплесків не 
оком, а фотоапаратом зі спалахом. Тоді він побачив, що помилявся, бо 
форма сплесків була й симетричною, й несиметричною. Автор чесно 
зізнався в помилці та запропонував читачам забути про раніше опубліко
вані неправильні (краще сказати, неповні) дані, а користуватися його 
правильними «об’єктивними» даними, отриманими за допомогою незаан- 
гажованого приладу.

Які філософські висновки (є ще суто фізичні висновки, які ми зараз 
не обговорюватимемо) ми маємо зробити з цієї історії? По-перше, вона 
підтверджує наше застереження щодо небезпеки упередженості. По - 
друге, показує, що для дотримання об’єктивності досліджень треба залу
чати складні, ефективні, хоча й позбавлені розумових здібностей прила
ди. Другий висновок не є таким тривіальним, оскільки використання 
сучасної могутньої комп’ютерної техніки уможливлює свідомі або несві
домі маніпуляції з даними спостережень (Існує багато матеріалів, які 
свідчать, що плагіат і фальсифікація даних стали нормою для величезної 
кількості імітаторів, котрі харчуються із суспільних фондів, виділених на 
науку в різних країнах [2; 3; 4; 5]). Це й не дивно, оскільки Вортингтон 
працював із фотокамерою, а нинішні експериментатори працюють із

44



комп’ютером-посередником, котрий фіксує дані різних приладів, у тому 
числі й фотоапаратів. В результаті, вивчаючи якийсь неперервний про
цес, на виході отримуємо дискретний набір чисел, бо використовуємо 
цифровий прилад, а не аналоговий, як у «сиву давнину» до 60-х років 20 
стоілття. Тому для максимізації об’єктивності найкращим виходом є 
суб’єктивний контроль над об’єктивними приладами, бездоганна наукова 
доброчесність та належне розуміння межі між теоретичною інтерпретаці
єю побаченого (дослідженого, виміряного) й самим побаченим (дослі
дженим, виміряним).

Чи є фотографії сплесків, отримані за допомогою камери, абсолютно 
об’єктивними щодо опису гідродинамічних явищ, які Вортингтон і мав 
намір вивчати? З точки зору відсутності фальсифікації з боку дослідника 
-  так. Але згадаймо, що й попередні «симетризовані» дані, записані по 
пам’яті, теж не були сфальсифіковані. Але ж вони суттєво відрізняються 
від даних нової серії спостережень? Так що справа не в фальсифікації, а в 
об’єктивному існуванні суб’єктивного компонента досліджень. В даному 
випадку, це і ракурс (в первісному значенні цього терміну, як перспекти
ви зображення), і роздільна здатність зерна фотопластинки (фотоплівки), 
і характер спектра випромінювання лампи-спалаху, і особливості поліг
рафічного друку світлин. Коротше кажучи, те, що ми з вами бачимо в 
надрукованих статтях Вортингтона, не є бажаною об’єктивною істиною, 
а є упередженою сумішшю рис досліджуваного явища та використаних 
для дослідження засобів.

Проте, ми ще нічого не говорили про теоретичне підґрунтя обгово
рюваних експериментів. Адже Вортингтон спирався на отримані задовго 
до нього відомості про розсіяння світла видимого діапазону макроскопі
чними об’єктами. А якби він узяв би джерело ультрафіолетового випро
мінювання? Тоді би ми нічого не побачили неозброєним оком, і треба 
було би додатково застосувати якісь прилади, котрі або перетворили б 
картинку, «намальовану» краплинами в ультрафіолеті, в картинку у ви
димому діапазоні, або створили би якусь таблицю даних, що вимагало б 
додаткової, певною мірою суб’єктивної, інтерпретації. А якби він узяв 
джерело рентгенівських променів, то дифракційна картина розсіяння 
водною поверхнею та краплями нічого спільного не мала б з оптичною 
картинкою, яку ми маємо й досі задоволення спостерігати на пожовтіло
му папері статей, надрукованих типографією Британського Королівсько
го товариства, або на екрані комп’ютера, де відображаються відскановані 
сторінки цих статей. До речі, як раз на них ми й дивилися, коли писали ці 
рядки. Так що вибір хвиль оптичного діапазону британським академіком 
Вортингтоном, а, отже, й результати його досліджень, містили елементи 
фізичної теорії, хоча й в опосередкованому вигляді.

45



Якщо слідом за Дастоном і Галісоном зануритися в історію європей
ського природознавства, то побачимо численні спроби «виправляти» 
природу на свій копил. Зокрема, це стосується основоположника біологі
чної таксономії, видатного шведського біолога Карла Ліннея [6]. Він, як і 
багато його послідовників, створювали атласи (колекції зображень рос
лин, тварин, тваринних і рослинних тканин тощо), долучаючи туди дум
ки, уподобання та переконання власних особистостей, але будучи пере
конаними, що така «обробка» сирого матеріалу лише наближає його до 
істинної відповідності матері-Природі (“truth-to-nature”).

З тих пір погляди на об’єктивність вивчення природи та філософські 
шляхи матеріалістичної (краще зазначити -  стихійно або підсвідомо ма
теріалістичної) більшості природознавців і філософськи налаштованих 
ідеалістів (серед яких теж були видатні вчені, наприклад, великий мате
матик Анрі Пуанкаре [7; 8]!) розійшлися. Перші намагалися якомога 
зменшити суб’єктивність у науці, а другі в розпачі вирішили розглядати 
лише відношення між елементами теорій (структурну об’єктивність), 
залишаючи матеріальність елементів Всесвіту за дужками. Таким чином, 
теорія зводилась сама до себе, врешті, до думок своїх творців, а не відо
бражала фізичну реальність. Ми неухильно стоїмо на матеріалістичній 
точці зору, тому, якщо серед читачів є такі, котрі вважають фізику нау
кою про абстрактні структури, подібну до математики, але не тотожну їй, 
то їм варто звернутися до інших джерел, котрих хоч греблю гати, але 
рекламу яким ми не збираємось надавати.
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ВІД ЧОВНА СОНЯЧНОГО БОГА 
ДО КОРАБЛІВ ДАЛЕКОГО ПЛАВАННЯ 

Гамалія К.М.

Відомий вислів Геродота «Єгипет -  дар Нілу» якнайкраще пояснює 
географічне розташування однієї з перших цивілізацій світу в сонячно- 
басейновій долині великої життєдайної ріки [1]. Існування єгиптян протя
гом тисячоліть цілком залежало від Хапі -  куратора повноводного Нілу, 
який зрошував «лінійну оазу» повздовж берегів, оточених пустелею. Ріка, 
створюючи придатний для поселення клімат та ландшафт, спрямовувала 
плин думок, завдяки якому єгиптяни усвідомлювали своє місце в світі. 
Символічна міць Нілу пронизує весь спадок єгипетської цивілізації, його 
розливи відігравали провідну роль у державній ідеології, починаючи з 
міфів про походження влади фараонів [2]. Розташування міст та поселень 
вздовж ріки полегшувало здійснення державного контролю та управління.

Ніл слугував також важливою транспортною артерією, на якій човен 
був невід’ємною частиною повсякденного життя єгиптянина. Водним 
шляхом було значно легше перевозити зерно, рибу та олію з села в місто. 
Колісні вози з'явилися в Єгипті пізніше, ніж в Месопотамії, не через тех
нологічну відсталість, а тому, що водний транспорт був дешевший. Не 
слід забувати і про чудові винаходи єгиптянами саней, незрівнянно кори
сніших за колесо в умовах піщаних поверхонь. У Давньому Єгипті, краї
ні, яка не мала мережі доріг і мостів, кінна колісниця була невідома що
найменше до XVII ст. до н.е.

Протягом ХХІ-Х’УГІІ ст. до н.е. Нілом плавали різноманітні човни з 
профілем у формі ложки: пасажирські, вантажні, рибальські. На жаль, 
побудовані з органічних матеріалів (дерева чи папірусу), вони практично 
не збереглися до наших днів. Певне уявлення про їхню конструкцію та 
оздоблення надають рельєфні та фрескові зображення на стінах захоро- 
нень. Пливучи Нілом, човен потребував весел, хоча в основному він ру
хався самопливом, силою течії. У ньому було або два весла, розташовані 
по обидва боки від корми, або одне рульове. Оснащення доповнювали 
прямокутні лляні вітрила, які згорталися при плаванні за течією, щоб 
уникнути дії вітру, що дув з півночі [3].

В культурі Давнього Єгипту човен виокремлюється релігійним та 
ритуальним значенням. На божественному човні Ра кожного дня пропли
вав блакитним, наче води річки, небом, а вночі, теж човном, але підзем
ним Нілом, мандрував країною мертвих, здійснюючи суд над ними. Піз
ніше цей обов’язок переклали на бога Осіріса, який став володарем за
гробного світу [4]. Не дивно, що Осіріс ототожнювався з Хапі, правите
лем Нілу. Містерії Осіріса щорічно святкувалися по всьому Єгипту. Ри
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туальні ходи провадилися за допомогою човнів, що впродовж семи днів 
везли його зображення водним шляхом від храму до храму, в кожному з 
яких відбувалися відповідні акти поклоніння. Унікальним екземпляром є 
священний човен, виявлений морськими археологами під час підводних 
досліджень. Маючи 11 метрів у довжину, датований кінцем V -  початком 
IV століття до н.е., він зроблений із сикомора, дерева, що асоціюється з 
відродженням Осіріса [5].

Ритуал поховання фараона був складним та багатоетапним. Після 
всіх маніпуляцій з тілом покійного його клали до саркофагу і переносили 
на великий човен, який віз його від берега живих (східного) до берега 
мертвих (західного). «І пливла так червоная барка, мов Сонце, на захід», 
-  так описувала цей етап церемонії Леся Українка. На західному березі 
саркофаг переносили до поховальної камери [6]. Макет човна, знайденого 
під шаром піску поряд з пірамідою фараона IV династії Хуфу, нині де
монструється у спеціально збудованому музеї поряд з Великою пірамі
дою. 43-метровий човен із кедрових дощок представляє копію папірусно
го човна з повним комплектом: вигнутим носом і кормою, центральною 
каютою і п'ятьма веслами. Деякі експерти вважають, що це той самий 
човен, на якому везли Хуфу під час похорон. На думку інших, човен був 
збудований для негайного демонтажу та захоронення, щоб воскреслий 
Хуфу міг використати його для відплиття в загробне життя [7]. Почина
ючи з Першої династії, зв’язок між човнами та смертю стає більш поміт
ним і виявляється як в царських захороненнях, так і в звичайних могилах.

Цивілізацію Давного Єгипту, як зазначив сучасний британський єгип
толог Тобі Вількінсон, здебільшого пов’язують зі смертю: адже всі ознаки 
єгипетської культури, від пірамід до мумій, відтворюють поховальні звичаї. 
Але, якщо придивитися пильніше, можна переконатися в тому, що головною 
турботою єгиптян була не думка про смерть, а пошук шляхів її подолання. 
Дизайн пірамід втілював машину для вознесіння фараона на небо, мумії 
створювалися для можливості переходу людини після смерті до простору 
вічного життя, човни будувалися як транспорт для цього переходу [2]. Наяв
ність своєрідного ставлення до життя в характері мешканців Єгипту знайшла 
підтвердження у притаманних їм заняттях спортом, який зароджувався як 
спосіб підготовки воїнів та мисливців. Наближений до реальних ситуацій, 
спорт був жорстоким. Так, на єгипетському турнірі рибалок на середину 
Нілу виходив човен з вісьмома чоловіками. Між ними починалася бійка, під 
час якої супротивники, більшість з яких не вміла плавати, могли випасти за 
борт, де нерідко слугували здобиччю крокодилів та бегемотів. Полювання на 
хижих звірів було забавою царів всіх часів та народів. В Саккара в мастабі 
знатного єгиптянина Ті, який жив за часів V династії, збереглося його зобра
ження на човні серед болотистих хащів у вигляді мисливця за крокодилами 
та гіпопотамами [4].
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Постійне збільшення кількості човнів сприяло посиленню торгівлі, 
поліпшенню добробуту і зміцненню політичної влади. Через вигин русла 
під Луксором Ніл близько підходив до узбережжя Червоного моря, що 
уможливлювало перетин великих водних просторів за межами царства. 
Держава була головною установою, що опікувалася торгівлею, оскільки 
за часів фараонів окремого купецького стану не існувало. Морські кораб
лі будувалися та вдосконалювалися на державних корабельнях, де снас- 
тувались для плавання Червоним морем широкими вітрилами та довгими 
міцними канатами.

Близько 1482 року до н. е., за часів Нового Царства, жінка-фараон 
Хатшепсут з XVIII династії спорядила експедицію в складі 210 матросів і 
п'яти кораблів до країни Пунт, відомої також як Та-нечер — «Земля Бо
га» (швидше за все, це узбережжя Східної Африки в районі сучасного 
півострова Сомалі). Контакти з Пунтом були перервані 400 років до того, 
в епоху Середнього царства, однак в якості експортера миртового дерева 
Пунт був життєво необхідним. Під час непересічної для Давнього Світу 
експедиції довелося розбирати кораблі, переміщуючи їх суходолом із 
Фів, плисти Нілом, дістатися морського узбережжя, де врешті долати 
незнайому небезпечну водну відстань більше 620 миль. Подорож морем 
до Пунту полегшував попутний вітер, але на зворотному шляху було 
необхідне веслування. Через три роки кораблі повернулися до Єгипту, 
навантажені слоновою кісткою, чорним деревом, ладаном, шкурами пан
тери, живими мавпами. Але найціннішим вантажем були пахучі миртові 
дерева, коріння яких разом із землею були запаковані у вербові кошики. 
За наказом Хатшепсут дерева висадили біля храму, щоб створити богу 
Сонця Амону «Пунт у Єгипті» [8].

З плином часу морські шляхи стали настільки експлуатовані, що в 
середині 1 століття н.е. єгиптяни пишуть грецькою довідник "Плавання 
уздовж берегів Егейського моря", що прокладав водний маршрут до Шрі- 
Ланки, і навіть східного узбережжя Індії [3].
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100 РОКІВ ВАКЦИНІ БЦЖ 
Гармасар В.Г.

Медична абревіатура БЦЖ всім знайома з дитинства, але далеко не 
кожен знає, що насправді означають ці букви, і яка вакцина стоїть за цим 
скороченням. 18 липня 1921 р. французькі лікарі Альбер Кальметт і Ка- 
міль Герен зробили перше протитуберкульозне щеплення новонародже
ній дитині вакциною, виготовленою зі штаму ослабленої живої коров'ячої 
туберкульозної палички (Mycobacterium bovis), яка згодом отримала на
зву за іменами її винахідників -  Бацила Кальметта-Герена (БЦЖ, анг. 
BCG). БЦЖ -  жива вакцина, призначена для захисту немовлят і дітей 
молодшого віку проти найбільш важких форм туберкульозу, таких як 
туберкульозний менінгіт та міліарний (поширений, генералізований) 
туберкульоз. БЦЖ застосовують у багатьох країнах з високою поширені
стю туберкульозу для захисту дітей від цих форм туберкульозу.

Докази існування відомого з античних часів туберкульозу були ви
явлені в людських останках епохи неоліту, датованих 7000 р. до н. е. та 
єгипетських муміях, датованих 3000 і 2400 рр. н.е. Він був відомий в 
Індії, Китаї, Давній Греції і вважався тяжкою, невиліковною хворобою. 
Першим, хто висловив припущення про вірусну природу туберкульозу, 
був венеційський лікар Дж. Фракасторо, який у своїй праці 1555 р. 
стверджував, що епідемії викликаються крихітними частинками 
(«насінням»), які передаються від хворої людини через прямий і непря
мий (включаючи зоровий) контакт. Захворюваність на туберкульоз поча
ла різко зростати у Середньовіччі, до XVIII ст. витіснивши проказу і до
сягнувши свого піку в XIX ст, коли набув особливого поширення у насе
лених біднотою великих містах. Лише в 1869 р. було науково доведено 
інфекційну природу туберкульозу, а 24 березня 1882 р. німецький вчений 
Роберт Кох оголосив про відкриття його збудника. Продовжуючи свої
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дослідження, у 1890 р. Р. Кох виділив стерильну рідину, що містила ре
човини, які виробляє туберкульозна паличка протягом свого життя -  
туберкулін, який викликав алергічну реакцію у хворих на туберкульоз. 
Незважаючи на те, що туберкулін виявився недієвим при лікуванні хво
роби, туберкулінова проба стала використовуватися в діагностиці тубер
кульозу, що зіграло велику роль у боротьбі з цією хворобою у корів.

В 1901 р. пошуком ефективної вакцини проти туберкульозу зайняв
ся А. Кальмет, на той час директор Інституту Пастера у Ліллі. У 1908 р. 
його колега, К. Герен, встановив, що імунітет проти туберкульозу пов'я
заний з життєздатністю туберкульозних бацил в крові і свої наступні 
дослідження А. Кальмет та К. Герен присвятили отриманню культур 
туберкульозної палички і дослідженню їх поведінки в різних поживних 
середовищах.

Альбер Кальмет (1863-1933) -  мікробіолог і гігієніст, учень Л. Пасте
ра. Член Французької медичної академії (1919) і Французької академії 
(1928). Закінчив Паризький медичний факультет в 1885 р., з 1890 р. 
співробітник Пастерівського інституту в Парижі. З 1895 р. директор засно
ваного ним Пастерівського інституту в Ліллі. У 1898-1917 рр. -  професор 
гігієни і бактеріології медичного факультету в Ліллі. З 1917 р. і до кінця 
жтття був віце-директором Пастерівського інституту в Парижі. Опубліку
вав понад 200 робіт з бактеріології, епідеміології, гігієни, фармакології, 
токсикології, імунології, відомий своїми розробками вакцин проти віспи і 
сказу та вивченням холери. Найважливіші його дослідження відносяться 
до розробки методів боротьби з туберкульозом, чумою, віспою. За його 
ініціативи у Франції були організовані туберкульозні диспансери. Перший 
такий диспансер був організований ним в 1901 р в Ліллі.

Каміль Герен (1872-1961) -  ветеринарний лікар, імунолог та бактері
олог. Президент Медичної академії Франції (1951), директор 
протитуберкульозної служби в Інституті Пастера (1928), віце-президент 
Національного комітету із захисту від туберкульозу (з 1939). Все його жит
тя було пов’язане з цією хворобою. Коли йому виповнилося чотири роки, 
його батько помер від туберкульозу (в 1918 р. ця ж хвороба забрала і дру
жину). В 1886 р., закінчив Національну ветеринарну школу в Мезон- 
Альфорі, і ще студентом працював помічником патолога, Е. Нокара. До 
речі, Е. Нокар теж займався щепленнями від туберкульозу -  він використо
вував туберкулін Р. Коха для захисту великої рогатої худоби від цього 
захворювання. З 1897 р. К. Герен почав працювати у філії Пастерівського 
інституту в Ліллі, на посаді асистента директора Інституту, де займався 
підготовкою до виробництва сироватки Кальметта (антидот проти зміїних 
укусів) і вакцини проти віспи. У 1900 р. він очолив лабораторію в Інституті 
і в 1905-1915 рр. та 1918-1928 рр. співпрацював з А. Кальметтом над 
дослідженнями по створенню вакцини проти туберкульозу.
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В 1906 р. А. Кальметт і К. Герен довели, що ослаблену бактерію би
чачого туберкульозу, Mycobacterium bovis, можна використовувати в 
якості вакцини. Спосіб атенуації (ослаблення) бацили винайшов норвезь
кий дослідник, Крістіан Фейер Андворд. Він показав, що, якщо вирощу
вати культуру на живильному середовищі з жовчі, картоплі та гліцерину, 
вірулентність бацили знижується до мінімуму. Отриманий препарат 
(БЦЖ), тестувався на коровах, а в 1921 р. він був вперше випробуваний 
на новонародженій дитині у паризькій клініці Шаріте.

Перше медичне застосування вакцини відбулося після випробувань 
230 варіантів культури. Багато країн, що отримали від Кальметта і Герена 
штам БЦЖ (1924-1925 рр.), підтвердили його нешкідливість, специфіч
ність і імуногенність і перейшли незабаром до обмеженої, а потім і до 
масової вакцинації проти туберкульозу. А вже в 1925 р. А. Кальметт осо
бисто передав радянському імунологу Льву Тарасевичу штам бацили, яка 
була зареєстрована в СРСР як БЦЖ-1. Перші масові імунізації в СРСР 
пройшли в 1928 р. в осередках туберкульозу. До речі, вакцина БЦЖ за
побігає не лише туберкульозу, вона, допомагає при деяких видах раку 
сечового міхура.

А. Кальметта двічі -  в 1923 р. та в 1933 р. но мінували на 
Нобелівську премію з медицини, К. Герена -  шість разів (протягом 1928
1950). У 1948 р. відбувся перший Міжнародний конгрес з БЦЖ. Його 
головою було обрано К. Герена.

Вакцина БЦЖ витримала випробування часом, її ефективність 
перевірена і доведена практикою. В наші дні ця вакцина є основним 
препаратом для специфічної профілактики туберкульозу, визнаним і 
використовуваним у всьому світі. Спроби приготування 
протитуберкульозної вакцини з інших ослаблених штамів або окремих 
фракцій мікробних клітин поки не дали значущих практичних 
результатів. Щеплення БЦЖ досі входить в обов'язкову програму 
вакцинації дітей на 3-5 день життя. Як показує статистика, вакцина не 
гарантує стовідсоткового захисту від туберкульозу, однак 
захворюваність вакцинованих дітей в шість разів нижче.
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ЭВОЛЮЦИЯ ФУНКЦИЙ ОГАС В 70-Х ГОДАХ XX СТ.
Глушкова В.В., Жабин С.А., Белых Т.В.

Современное общество, охваченное диджитализацией, только в по
следние годы начинает приближаться к идеям проекта ОГАС академика 
В.М. Глушкова, которые, например, приведены в книге “Макроэкономи
ческие модели и принципы построения ОГАС” [1]. Но они не были еди
ножды сформулированы, а постепенно развивались от идеи применения 
ЭВМ в экономике из 1950-х. гг.

В проекте 1973-74 гг. в соответствии со своим целевым назначени
ем ОГАС должна была выполнять следующие функции [2]:

1. Организация совместной работы автоматизированных систем 
управления высшего уровня: союзных республик, министерств и ве
домств.

2. Организация системы комплексных расчетов межведомственного 
и межотраслевого характера, связанных с принятием решений по слож
ным вопросам, таким как социально-экономическое развитие страны, 
освоение новых территорий, структура и объем внешней торговли, со
хранение и улучшение окружающей среды, ликвидация последствий 
стихийных бедствий и т.п.

3. Организация контроля за исполнением постановлений, указаний, 
составление по результатам контроля обзоров, имеющих аналитический 
характер, выдача информационно-справочных материалов по результа
там и перспективам работы любой группы предприятий, учреждений.

4. Организация централизованного информационно-диспетчерского 
управления совместной работой всех вычислительных центров, незави
симо от их ведомственного подчинения.

5. Систематическое формирование, накопление и обновление ин
формационных массивов ГСВЦ и согласование между собой массивов 
абонентов на основе единых методов, классификаторов, типовых про
грамм и единых документов.

6. Выполнение информационно-вычислительных работ по планам и 
по заявкам абонентов. Сбор и обработка социально-экономической и 
научно-технической информации, необходимой для анализа развития 
экономики и принятия оптимальных управленческих решений.

7. Функцией звеньев ОГАС является только подготовка вариантов 
возможных решений. Окончательное решение остаётся в компетенции 
соответствующих органов управления и их руководителей.

8. ОГАС обеспечивает за счёт рационального распределения всех 
своих информационно-вычислительных ресурсов наиболее быстрое ре
шение заранее установленных задач учёта, планирования и управления.
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9. Решение новых задач организуется на основе готовых или вновь 
запрашиваемых данных с учётом имеющихся возможностей алгоритми
ческой обработки.

10. Выдача ответов и результатов решения задач производится с 
предусмотренной степенью обобщения и детализации с учетом меро
приятий, гарантирующих сохранность информации и предотвращающих 
возможность ее неправильной адресации или утечки. В указанную функ
цию включается также передача информации от одного абонента к дру
гому транзитом, без предварительной обработки, например, передача 
различных директив и указаний.

В проекте ОГАС 1980 г. мы видим усложнение и увеличение основ
ных функций системы. Это было связано как с развитием вычислитель
ной техники, так и с развитием самой ОГАС, как цифровой системы 
управления социалистической экономикой. В мире бурно развивались 
такие направления, как базы данных и базы знаний. Стремительно рас
ширялся спектр применений математических методов и алгоритмов в 
различных областях [3].

В эти годы академиком В.М. Глушковым были предложены, а в Ин
ституте кибернетики разработаны, реализованы и внедрены частично или 
полностью:

- методика прогнозирования НТП [4];
- диалоговая система непрерывного планирования ДИСПЛАН [5].

В эти же годы Глушков выступает с идеей создание новой информа
ционной отрасли экономики -  индустрии информации [6].

В рамках развития баз данных в проекте ОГАС 1980 г. было предло
жено создание системы сбора, хранения и агрегирования данных -  
ССХАД. Хранимые в базах данные должны были отображать текущее 
состояние объектов управления. ССХАД представлялась в виде множества 
тематических сетей баз данных -  ТСБД различных отраслей экономики [3].

Методика прогнозирования научно-технической прогресса и диало
говая система непрерывного планирования ДИСПЛАН также были 
включены в проект 1980 г. С помощью этих методик в ОГАС должно 
было осуществляется непрерывное планирование и корректировка пла
нов в реальном режиме времени с учётом прогнозов развития науки и 
техники, а также и других факторов.

Одним из существенных отличий проекта 1980 г. было включение в 
ОГАС Государственного фонда алгоритмов и программ (ГосФАП) [7], 
который позволял бы использовать типовые программные средства и 
алгоритмы. Этот фонд был создан Постановлением Государственного 
комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 5 июня 1975 г.

В заключение отметим, что различные функции, предложенные в 
вышеперечисленных проектах, нашли широкое применение и реализа
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цию на более высоком техническом уровне в современной digital эконо
мике. Расхожее мнение о том, что ОГАС был разработан для социалисти
ческой экономики, а мы живём в капиталистической, и для нас этот опыт 
неприемлем, является не совсем верным. В современной капиталистиче
ской экономике также существуют различные виды планирования и 
управления как для отдельных корпораций, так и для экономики в целом. 
Например, индикативное планирование. Индикативное планирование -  
это деятельность государственных органов по составлению индикатив
ных планов, сообщающих всем заинтересованным хозяйствующим субъ
ектам о долгосрочных целях государственной социально-экономической 
политики, о возможных траекториях экономической динамики. Таким 
образом с помощью государственного регулирования государство даёт 
частному сектору более точные и адекватные ориентиры для их будущей 
деятельности. Индикативное планирование играет важную роль для 
предпринимателей, корпораций, фирм, предприятий в качестве плана- 
прогноза, позволяющего лучше ориентироваться в долгосрочной эконо
мической конъюнктуре при разработке собственных планов на средне- и 
долгосрочную перспективу [8]. Поэтому такие идеи, как, например, идеи 
непрерывного он-лайн планирования (ДИСПЛАН) или методика непре
рывного прогнозирования научно-технической прогресса могут быть 
эффективно использованы для составления индикативных планов в со
временной экономике.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТАЛОДЕТЕКТОРА 
НА ПАМ’ЯТКАХ АРХЕОЛОГІЇ 

Гнера В.А.

За останні півстоліття набір знарядь, доступний для археологічних 
досліджень, розширився та додав: супутникову фотозйомку, аерофотоз- 
йомку, електронні прилади вимірювання, детектори, що проникають 
крізь землю. Всі вони вільно підходять до категорії дистанційного зонду
вання. Використання цих інструментів значно скорочує час, що витрача
ється на археологічні дослідження та дозволяє зосередити свої зусилля на 
більш локалізованих і продуктивних ділянках.

Сьогодні найпоширенішим методом дистанційного зондування є ме- 
талодетекція, заснована на фізичних властивостях виявлення металу у 
нейтральному середовищі. При цьому використовується найдоступніша 
апаратура -  металодетектор, простий у використанні та не вимагає спеці
альних знань.

Сьогодні металодетектори (металошукачі, міношукачі, детектори) в 
Україні та в усьому світі використовуються в багатьох галузях людської 
діяльності: військова справа, охорона, безпека, геологія, будівництво, 
археологія тощо. Але металодетектори також масово використовують 
«скарбошукачі» та грабіжники археологічних пам’яток, збираючи мета
леві артефакти задля власного збагачення. Через це в археологічному 
середовищі склалося упереджене ставлення до практики застосування 
металодетектору під час досліджень. Проте металодетекторне виявлення 
у поєднанні з традиційними археологічними дослідженнями -  це ефекти
вна світова практика.
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Розглянемо ефективні можливості використання металодетектора у 
археологічних дослідженнях на прикладі досвіду автора (та спираючись 
на світовий досвід колег) у рамках археологічної етики. До вашої уваги 
представляю декілька прикладів використання металодетектору в архео
логічних дослідженнях.

Показовим прикладом системного є застосування металодетектора 
(від початку до кінця проведення розкопок) на території давньоруського 
ремісничого посаду у м. Вишгороді на протязі 2014 -  2017 рр. Загальною 
площею близько 500 м2.

За допомогою металодетекторного обстеження в культурному шарі 
виявлено ряд цінних речових знахідок давньоруського часу. Серед них -  
свинцева князівська актова печатка, свинцеві грузила, бронзові натільні 
хрестики та їх частини, бронзові ліроподібні пряжки, уламки бронзових 
браслетів, бронзові ремінні накладки, поясні та підпружні пряжки, брон
зові ґудзики-бубонці, залізні ножі та ніж з дерев’яною ручкою та обмот
кою з срібної проволоки між лезом та черешком, залізний стилос-писало.

До того ж з перевідкладеного культурного шару було виявлено ряд 
цікавих індивідуальних знахідок: срібна підвіска-лунниця, свинцева під
віска, фрагмент свинцевої вислої печаті, фрагменти бронзових пряжок, 
браслетів та натільних хрестиків, свинцевий натільний хрестик, мідний 
хрестик із прорізями, бронзова застібка на книгу, кремінний наконечник, 
а також вістря стріли, залізний ремісничий інструмент та залізні цвяхи. 
Деякі дрібні фрагменти бронзових застібок та прикрас були знайдені 
металодетектором вже після традиційного просіювання.

Також представимо дослідження (за допомогою металодетекторної 
методики пошуку) складної та багатошарової пам’ятки -  західно- 
балтський могильник Х -  ХІІ ст. -  Острів 1. Поле, на якому знаходиться 
могильник, піддавалося довгий час щорічній оранці, а більшість похова
льних комплексів частково чи повністю поруйновані пограбуваннями, що 
систематично ведуться як мінімум з 2011 р.

В 2017 р. Відділ археології Києва Інституту археології НАН України 
здійснив термінові науково-рятувальні роботи між селами Пугачівка та 
Острів у Рокитнянському районі Київської області на правому березі 
річки Рось.

На початку археологічних досліджень було обстежено близько 
10000 м2. Виявлено пограбований (діяльність сучасних грабіжників у цій 
місцевості) середньовічний могильник ХІ ст., який перекриває більш 
ранні нашарування черняхівського часу. Культурний шар черняхівського 
поселення зафіксований по всій площі дослідження, за допомогою мета- 
лодетектора, зібрано та зафіксовано (точки GPS, схема, польовий щоден
ник) численний археологічний матеріал (фрагменти кераміки, пряжки, 
арбалетоподібні фібули, монети тощо). Також знайдені тригранні брон

57



зові наконечники стріл, які відносяться до скіфського часу. До того ж в 
основній частині могильника, майже на поверхні, виявлено багато мета
левих артефактів (цвяхи, ножі, набійки, наконечники стріл, уламки зна
рядь праці, накладки, пряжки, уламки браслетів) ХІ ХІІ ст.

Дослідження проводились одразу в двох напрямках: археологічна 
розвідка з шурфовкою та стаціонарний розкоп, із залученням фахівців з 
металодетекторного пошуку. Це дало ефективний результат у локалізації 
поховань, які не мали зовнішніх ознак на поверхні.

Використання металодетектору на пам’ятці Острів-1, в поєднанні з 
традиційними методами дослідження, як археологічного обладнання, 
демонструє ефективність практично будь-якого археологічного розкопу, 
який містить металеві артефакти та виграє порівняно з використанням 
тільки стандартних методів археологічних досліджень.

Загалом спираючись на отриманий досвід, приведений вище, вва
жаю доцільним використання металодетектора в археологічних дослі
дженнях, а саме:

- для попереднього обстеження досліджуваних площ і об’єктів без 
вилучення предметів з культурного шару в рамках польової оцінки або 
при візуальному обстеженні заданої території.;

- для перевірки відпрацьованого культурного шару і ґрунту відвалів 
у ході робіт на археологічному об’єкті та після їх завершення;

- для археологічної розвідки;
- для рятівних робіт у випадках руйнації чи пошкодженні пам’яток 

археології (рілля, оголення, переміщення ґрунту, земляні роботи, грабіж
ницькі шурфи тощо) на глибину пошкодженого культурного шару.

Металошукачі недорогі і ефективні пристрої дистанційного зонду
вання, які повинні стати частиною основного набору інструментів архео
логів, працюючих у розвідках та на розкопках, де висока ймовірність 
виявлення металевих артефактів.

Пошуки артефактів з металодетектором можливі лише як частина 
археологічних досліджень, які проводяться на підставі дозвільних доку
ментів. Оскільки металодетекторий пошук в археології -  це в першу чер
гу отримання важливої інформації, а не процес викопування металу.

Слід також зазначити і деякі психологічні обмеження в широкому 
застосуванні металодетекторів в науковому середовищі археологів. Адже 
це улюблений інструмент сучасних шукачів скарбів, грабіжників архео
логічних старожитностей -  так звані «чорні археологи». Питання, 
пов’язані з регламентацією використання металодетекторів при обсте
женнях археологічних пам’яток, надзвичайно гостро стоять як перед 
вітчизняними, так і перед закордонними вченими.

Тому публікації ефективного використання металодетектора в архе
ологічних дослідженнях одночасно загострюють і привертають увагу до
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проблеми існування в Україні мільйонів метало детекторів, з яких тільки 
мізерна частина задіяна у наукових дослідженнях.

Сьогодні, щоб забезпечити збереження археологічних пам’яток в 
Україні, необхідно, перш за все, доносити до суспільства інформацію про 
шкоду вільного використання металодетекторного пошуку на пам’ятках 
археології без наукового дослідження.

Доведеться докласти великих зусиль, щоб роз’яснити очевидні речі: 
викопуючи артефакт на пам’ятці без наукового змісту, руйнується зага
льний фонд джерел для вивчення історії нашої країни.

Для археологічних знахідок дуже важливий контекст, де саме вони 
були виявлені. Річ, знайдена в контексті, може стати основою історії. 
Навіть дорога знахідка, витягнута з контексту, стає нічим. Необдумано чи 
умисно виймаючи артефакт з культурного шару, «скарбошукачі» штучно 
збіднюють нашу історію.

Потрібно оприлюднювати досвід раціонального використання мета- 
лодетектора в археології та його користь саме в наукових дослідженнях, 
також всебічно висвітлювати шкоду вилучення металевих артефактів з 
пам’яток «ненауковцями». Археологічні дослідження повинні бути мак
симально публічними та висвітлюватись у засобах масової інформації. 
Люди зможуть бачити роботу справжніх археологів і розуміти значення 
наукового дослідження для вивчення та збереження власної історії.

ПРО ДРАЖНИИ СПОСІБ ВИДОБУВАННЯ ІЛЬМЕНІТУ 
НА ІРШАНСЬКОМУ ГЗК 

Голяченко О.С.

Виробнича історія Іршанського гірничо-збагачувального комбінату 
(тепер філія «Іршанський ГЗК» АТ «ОГХК»), що розробляє титанові 
родовища у житомирському Поліссі, розпочалася 9 березня 1954 р. За 
весь період існування підприємства тут застосували три способи видобу
вання ільменіту: дражний, екскаваторно-гідравлічний та екскаваторно - 
конвеєрний.

Дражний спосіб видобування ільменіту на Іршанському ГЗК став 
першим та єдиним в Європі. Розробку корисних копалин здійснювали 
величезними плаваючими фабриками -  драгами.

Дієслово to drag у перекладі з англійської мови -  тягнути, чистити 
дно. Таку роботу виконувала установка для збору донного мулу, яку ви
найшов Леонардо да Вінчі у кінці 15-го -  початку 16-го століть. У 1863
му році у Новій Зеландії уперше здійснили дражну розробку золота.
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Промислова драга -  це фабрика на плавучій платформі з видобув
ним та збагачувальним устаткуванням. З його допомогою з-під шару 
води видобувають корисні копалини. Цей своєрідний плавучий гірничо- 
збагачувальний комплекс діє за принципом багатоковшового ланцюго
вого екскаватора. Він черпає породу, що йде на промивання і збагачення.

У 1954 р. на новоствореному Іршинському розвідувально - 
експлуатаційному підприємстві (РЕП) розпочалися роботи із споруджен
ням дослідної драги. Весною 1956 р. виробнича зміна гірничого майстра 
Яшина А.В. спільно з науковими працівниками інституту Іргірідмет 
(керівник Бондаренко) на дослідній установці гвинтових сепараторів 
малолітражної електричної драги (МД-1) отримала перші кілограми 
ільменітового концентрату. Плавучу установку на металічному понтоні 
ввели в експлуатацію на початку липня 1956-го року. Вона мала ємність 
черпаків 50 літрів. На МД-1 уперше застосували дражний спосіб 
відпрацювання терасового розсипу із замкненим циклом водо-обороту та 
гідро-транспортування пісків. Далі отриманий чорновий концентрат на
правлявся на берегову збагачувальну фабрику для доводки (кінцевої 
стадії технологічного процесу збагачення ільменіту, в результаті якої 
отримують кондиційний концентрат). Також уперше була відпрацьована 
технологія із збагачення ільменітових пісків на гвинтових сепараторах та 
отримання чорнового концентрату безпосередньо на дразі.

Після МД-1 на підприємстві запрацювали дві електричні 210-ти 
літрові драги. Вони діяли за принципом багатоковшового ланцюгового 
екскаватора, що черпає породу, яка йде на промивання і збагачення. На 
цій землерийній машині безперервно рухалась конвеєрна стрічка з 
вісімдесятьма ковшами (черпаками) місткістю 210 л, які один за одним 
занурювались у воду, зачерпували грунт і подавали його на плавучу зба
гачувальну фабрику. Далі грунт проходив через різні технологічні стадії 
та 97 гвинтових сепараторів. Цей плавучий завод працював цілодобово у 
три зміни. Його обслуговували 90 осіб, у тому числі 6 інженерно - 
технічних працівників.

Електричну промислову драгу №1 з ємністю черпаків 210 літрів 
ввели в експлуатацію 26 квітня 1958-го року. Вона стала першою у ко
лишньому СРСР при розробці розсипних родовищ ільменіту. Перша 
драга розробляла розсипне родовище у руслі р. Ірша вниз за течією, до 
с. Шершні Коростенського району. Електричну 210-ти літрову драгу №2 
запустили 18 травня 1960-го року. Друга драга працювала на водоймищах 
вверх за течією, до с. Турчинка. Продуктивність нової драги складала 
1400 тис. куб. м. рудних пісків на рік. Різниця від попередньої була у 
сепараторах. На ній у 1972-му замінили сепаратори із авіаційних гумових 
шин на металеві.
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Технічні параметри. Промислові електричні 210-ти літрові драги 
виготовляв Іркутський завод важкого машинобудування. Його 
конструкції відправляли залізницею в українське Полісся, де вони монту
вались спеціалістами. Загальна висота -  25 м, вага -  1350 т. Висота 
понтона 3,10 м. Налічувала 80 черпаків з місткістю 210 л. Глибина 
черпання 11,5 м. Численні вузли і агрегати цього плаваючого заводу при
водили в рух 53 електромотори потужністю від 4,5 до 480 кіловат 
кожний. Для драг створювалось спеціальне водоймище місткістю понад 
3 мільйони кубометрів.

До переваг дражного способу видобування ільменіту слід віднести 
високу продуктивність, механізацію та автоматизацію технологічних 
процесів. Недоліками є обмеженість застосування цього методу видобут
ку, відсутність можливості точного обліку і контролю втрати пісків. На 
початку 1990-тих рр. драги були виведені із експлуатації. Одну з них 
почали використовувати як збагачувальну фабрику. Іншу розібрали, а 
головні конструкції та деталі перенесли на фабрику кар’єру №7 
комбінату.
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ЩЕ РАЗ ПРО ОБЄКТ І ПРЕДМЕТ ІСТОРІЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Гріффен Л. О.

Ми з вами, шановні колеги, займаємось науковою дисципліною, що 
традиційно носить назву історії науки і техніки. Будучи переважно за
йнятими конкретними її питаннями, ми не завжди чітко здаємо собі спра
ву з того, що ж є об’єктом і предметом даної науки в цілому. Щодо мене, 
то мені уже довелось звертатись до даноъ проблеми, але на цей раз я б 
хотів певним чином підсумувати свої погляди з цього питання.
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Як наука, безперечно, історична, історія науки і техніки, як й усі іс
торичні науки, своїм об’єктом вивчення має суспільство, однак в його 
специфічних проявах, а саме, в його взаємодії з зовнішнім середовищем. 
Щоб вижити й розвиватись у ньому, суспільство повинно мати відповід
ну інформацію про зовнішнє середовище та посідати засоби взаємодії з 
ним. Діяльність суспільства в сфері отримання та переробки інформації 
про зовнішнє середовище з одного боку, і створення та використання 
засобів взаємодії з ним з іншого в історичному аспекті і складають пред
мет нашої науки.

Формально тут виділено не один, а ніби два різних предмети дослі
дження. Певною мірою це так і є, бо вказані напрямки суспільної активно
сті дійсно мають свої характерні риси, і відповідно певні особливості, які 
підлягають спеціальному вивченню, в тому числі і з застосуванням специ
фічних методик. Однак треба мати на увазі, що маючи свої характерні 
особливості, ці два напрямки пов’язані спільною метою забезпечення існу
вання суспільства, досягти якої можуть лише у їх тісній взаємодії, спільно 
утворюючи те, що ми називаємо продуктивними силами суспільства. Тому 
й досліджуватись вони, попри усю їх специфіку, повинні як певне цілісне 
явище, в тому числі й як таке, що розвивається за певними законами. Це й є 
справжнім предметом досліджень історії науки і техніки. Однак розгляда
ючи предмет даної науки як щось цілісне, ми жодним чином не повинні 
ігнорувати й існуючі розбіжності між його складовими.

Перш за все це стосується тих конкретних об’єктів, котрі безпосере
дньо складають матеріал досліджень. Стосовно техніки це перш за все 
сукупність технічних пристроїв, тобто матеріальних утворень, що приз
начені для виконання тих чи інших функцій у взаємодії суспільства з 
зовнішнім середовищем. При чому це стосується як окремих таких 
об’єктів, так і їх певних сукупностей (техноценоз, технічна система, тех
носфера). Що ж до процесу пізнання, то перш за все тут має місце отри
мання інформації про ті чи інші природні явища та їх відношення до суспі
льства, що в принципі складає процес ідеальний, процес створення відпо
відних образів у свідомості людини. Звісно, це лише початковий момент, а 
в результаті обробки відповідної інформації складаються уявлення про 
процеси між різними явищами, що підлягають певним закономмірностям, а 
отже відбувається відповідна систематизація отриманих знань та утворен
ня в результаті сукупної суспільної свідомості (ноосфери).

Однак проста асоціація засобів взаємодії суспільства з природним 
оточенням як з чимсь винятково матеріальним, а його пізнання -  відпові
дно виключно з ідеальним не відповідає дійсності. Якщо, наприклад, 
взяти техніку як просту сукупність технічних об’єктів, то вони представ
ляють собою лише її матеріальне втілення, а не «живу», діючу техносфе
ру. Остання ж передбачає певну ідеальну складову, котра втілена в конс
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трукції технічних об’єктів та технології їх застосування. А головне техні
ку як ціле призводить до дії лише суспільство на основі суспільної свідо
мості. Що ж стосується останньої (тобто ноосфери), то вона також не 
зводиться до ідеального, існуючого лише «в головах» індивідів. Актуалі
зується вона дійсно через їх свідомість, але в цілому включає в себе не 
лише «ідеальну» інформацію, але й ту, котра втілена в матеріальних 
об’єктах (знаках, що пов’язують між собою індивідуальні свідомості, в 
тих же технічних пристроях, в особливих матеріальних об’єктах для збе
реження й переробки інформації й т. ін.). Отже, ноосфера і техносфера, 
будучи самостійними підсистемами суспільного організму, можуть успі
шно виконували свої функції лише у тісній взаємодії. Таким чином, як 
функціонування, так і розвиток явищ, що входять в предмет дослідження 
історії науки і техніки, забезпечують лише у своєму взаємозв’язку.

Це щодо природничих наук та технічних екстравертних систем, зве
рнених у бік природи. А як же науки суспільні, гуманітарні, та ті технічні 
інтровертні системи, що «обслуговують» саме суспільство? А вони також 
в кінцевому рахунку мають ту ж мету, але досягають її опосередковано 
через відповідну організацію суспільства. Все це так чи інакше створює 
продуктивні сили суспільства, що й підлягають вивченню І взагалі, ми 
вивчаємо будь-які суспільні явища, бо вони визначають наше життя. 
Загальне ж визнання знайшло те положення, що саме продуктивні сили 
визначають виробничі відносини, а вже останні - усі інші, що існують як 
«надбудова» над ними. Ось ми їх і вивчаємо. І не лише саме по собі яви
ще, а й його історію. Адже лише на її основі ми можемо визначити зако
ни його розвитку, а отже й передбачити його подальший перебіг.

І техносфера, і ноосфера як такі, що в кінцевому рахунку і визнача
ють розвиток продуктивних сил суспільства, і що рухають вперед розви
ток суспільства, самі розвиваються спонтанно як самодіючі суспільні 
підсистеми з метою щораз повнішого забезпечення ефективності функці
онування усього суспільства. Техніка первісного суспільства на основі 
наявної інформації постійно розвивалась, хоча й дуже повільними тем
пами. Тому протягом тисячоліть кожен індивід, вміщуючи у своїй свідо
мості усю необхідну інформацію, був у змозі виконувати будь-які техно
логічні операції, котрих суспільство потребувало для свого існування. 
Однак внаслідок розвитку ноосфери і техносфери з часом ця інформація 
перестала вміщуватись в індивідуальній свідомості. Вихід було знайдено 
в суспільному розподілі праці, коли різні технологічні функції поступово 
закріплювались за різними індивідами, що поклало край існуванню пер
вісного суспільства і переходу до суспільства класового, яке базувалось 
саме на суспільному розподілі праці. А характер останнього визначався 
рівнем і характером розвитку ноосфери і техносфери, що викликало від
повідну трансформацію виробничих відносин.
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Як же саме відбувався розвиток засобів виробництва, від якого за
лежав соціальний прогрес суспільства? Перш за все зазначимо, що виро
бництво будь-якого предмета споживання, необхідного суспільству, шля
хом відповідної трансформації предмета праці, взятого з природи, перед
бачає три важливих моменти: безпосередній вплив на предмет праці з 
метою його перетворення, підвід енергії, за рахунок якої це перетворення 
відбувається, і контроль за процесом. Спочатку реалізація усіх трьох 
моментів відбувалась за рахунок самого суб’єкта праці - індивіда. Потім 
розвиток ноосфери поступово вів до залучення у вказаний процес певних 
«зовнішніх» об’єктів.

Уже з самого становлення суспільства за рахунок попереднього роз
витку наших людиноподібних предків суспільство мало у своєму розпоря
дженні примітивні знаряддя праці. Індивід використовував їх для певних 
перетворень предмету праці за рахунок вправності власної руки і витрати 
власної енергії під власним же контролем. В подальшому суспільний роз
виток веде до появи спеціалізованих знарядь, далі до використання енергії 
деяких природних джерел (тварин, вітру, води і т. ін.). З часом з ’являються 
навіть такі собі автоматичні пристрої, що спрацьовують без безпосередньо
го втручання людини (наприклад, різного роду пастки).

Тобто важливим напрямком розвитку техніки стає поступова пере
дача усіх трьох виробничих функцій від людини до технічних пристроїв. 
Цей процес розвивався дуже повільно й нерівномірно аж до так званої 
промислової революції, коли він суттєво прискорився, особливо за раху
нок розвитку наукових знань. Сьогодні цей процес знаходиться на завер
шуючому етапі, коли в принципі усі виробничі функції, включаючи пов
ний контроль і управління виробничим процесом, можуть бути передані 
технічним системам. Звісно, до повної реалізації цього ще дуже далекий 
шлях, але принципових сумнівів тут немає: технічні системи раніше чи 
пізніше візьмуть на себе всю практичну взаємодію людства з природою 
(крім загального контролю і інновацій), що, між іншим, буде означати 
також кінець суспільного розподілу праці.

Як уже було згадано, такими можливостями ми завдячуємо розвитку 
науки, яка поступово стає безпосередньою виробничою силою. Однак 
для цього наука змушена була пройти довгий і важкий шлях розвитку. І 
не лише наука, а уся пізнавальна діяльність людства. Справа в тому, що 
наука - відносно недавнє суспільне явище. А от пізнавальна діяльність, 
що постійно розширювала і удосконалювала суспільну ноосферу, відбу
валась протягом усього існування людського суспільства. Відбувалась 
вона шляхом як накопичення фактичної інформації, знань про природні 
та суспільні процеси, так и їх систематизації в залежності від загального 
їх рівня. На побутовому рівні така систематизація не мала тотального
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характеру, у повсякденних діях людина найчастіше керувалась тим, що 
можна було б назвати буденною свідомістю.

Однак поступово формувались також форми суспільної свідомості, в 
яких люди намагались підпорядкувати наявні знання певній системі. 
Спочатку це була міфологія, в якій система формувалась шляхом «накла
дання» на всю сукупність знань тих зв’язків, котрі були відомі людям з 
найближчого оточення (спочатку зооморфізм, а потім антропоморфізм). З 
накопиченням знань з ’явились інші системи, які випливали зі спостере
жень над світом і формувались на основі певних категорій - різноманітні 
філософські системи, що їх теж «накладали» на увесь світ. І, нарешті, 
з’явилась наука, яка на основі понять, сформованих в результаті експе
риментального вивчення дійсності і її теоретичного аналізу, дала можли
вість швидкого накопичення знань та їх практичного використання.

Викладене вище є спробою представити історичний розвиток науки 
і техніки хоча б в найбільш загальних рисах. Перед тими, хто займається 
історією науки і техніки, стоїть завдання корекції та деталізації наших 
знань щодо етапів розвитку продуктивних сил для визначення закономір
ностей цього розвитку з метою передбачення подальших його шляхів. 
Звісно, незалежно від того, чи з ’ясуємо ми їх, і наскільки адекватно та 
детально, розвиток виробничих сил все одно відбуватиметься відповідно 
до своїх законів. Однак чим краще ми їх знатимемо, тим швидшим буде 
розвиток, і тим меншу ціну платитиме людство за свій прогрес.

АКТУАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ХВИЛІ

Грохольський Я.М., Сусь Б.А., Сусь Б.Б.

Здавна вважалося, що для поширення хвиль потрібне середовище і 
хвилі розглядались як коливання середовища. Таким середовищем може 
бути вода, повітря, тверда речовина. Наприклад, невидиме повітря є се
редовищем для поширення звукових хвиль. Вважалося, що світло теж 
являє собою хвилі як коливання теж невидимого середовища, яке мало 
назву «ефір» («етер»). Гюйгенс вважав, що світло є пружними коливан
нями ефіру і розробив механізм поширення хвиль. І в наш час 
використовується так званий «принцип Гюйгенса»: кожна точка середо
вища, куди дійшли коливання, стає джерелом нових хвиль. Хвильова 
природа світла утвердилась у ХІХ столітті після досліджень Юнга, Фре
неля, Араго [1]. Незаперечним підтвердженням хвильової природи світла 
стало відкриття Юнгом явища інтерференції світла. Тому була дуже ак
туальною проблема дістати підтвердження існування ефіру. У 1881 р. А.
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Майкельсон поставив дослід по виявленню ефіру, однак отримав нега
тивний результат, що створило велику проблему для фізиків -  ефіру не
ма, а світло поширюється як коливання ефіру [2]. Більше того, на початку 
позаминулого століття відбулись кардинальні зміни в уявленнях про 
природу світла, які пов’язані з явищем фотоефекту -  вибиванням 
електронів з металу світлом. Пояснення дав Ейнштейн, використавши 
ідею Планка, що світло являє собою потік квантів -  порцій енергії, які 
пізніше (1926 р.) дістали назву фотонів і вже у наш час вважаються навіть 
не порціями енергії, а частинками. В результаті виникла велика проблема 
так званого дуалізму -  що світло є хвилями і частинками водночас. 
Сумістити ці поняття було важко. Підтвердження проблеми можуть бути 
висловлювання відомих вчених:

Альберт Ейнштейн: «Що таке світло -  хвиля чи злива світлових 
корпускул?... Схоже, що нема ніяких шансів послідовно описати світлові 
явища, вибравши тільки яку-небудь одну з двох можливих теорій. Стан 
такий, що ми повинні застосовувати іноді одну теорію, а іноді другу... 
Маємо дві протилежні картини реальності, але ні одна з теорій окремо 
не пояснює всіх світлових явищ, а пояснюють тільки сумісно» [3].

Макс Борн, один із засновників квантової механіки (1928 р.): «Було 
доведено твердження, що світло складається з частинок. Але було та
кож точно доведене зворотнє твердження, згідно з яким світло 
складається із хвиль... Проте одночасне існування корпускули і хвилі для 
нашого наочного представлення видається зовсім несумісним. І  все- 
таки, незважаючи на це, теорія повинна якось сумістити ці два пред
ставлення....» [4].

Д. Бом: «Припущення, що світло складається з частинок, дає 
можливість дуже просто поснити фотоелектричний эфект, але воно 
не узгоджується с великою сукупністю експериментів, які приводять до 
висновку, что світло є формою хвильового руху. Так, неможливо поясни
ти інтерференцію, якщо допустити, що світло складається з 
локалізованних частинок [5].

Треба зауважити, що сумістити суперечливі властивості і розв’язати 
проблему двоїстості не вдалося до нашого часу. Бо світло й інші 
електромагнітні хвилі дійсно є хвильовим процесом і одночасно є пото
ком частинок, що в сучасних навчальних посібниках стверджується без 
пояснення. Більше того, і в наш час використовується принцип Гюйгенса, 
який є правильним для хвиль в середовищі, але не можна вважати ко
ректним для хвиль як потоку частинок [6]. Покажемо, що дійсно принцип 
Гюйгенса не має фізичного змісту для хвиль-частинок

Нехай точка О є джерелом коливань в середовищі. Від точки ёБ на 
хвильовій поверхні Б, куди дійшли коливання і яка стає джерелом нових 
хвиль, світло може потрапити в точку спостереження К  (рис. 1 а).
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Рис. 1. а) б)
Але з корпускулярної точки зору світло -  це потік частинок -  

фотонів, для поширення яких середовище не потрібне. Кожен фотон має
«імпульс» р  (рис. 4.6 б). Оскільки існує закон збереження «імпульсу»,
то в точці ёБ, куди доходить фотон, він змінити напрямок свого руху, 
щоб потрапити в точку спостереження К, не може. Виходить, що при 
хвильовому підході коливання від точки ёБ можуть дійти до деякої точки 
спостереження К, а при корпускулярному підході -  не можуть. Отже, 
стає очевидним, що хвильовий і корпускулярний підходи знаходяться 
в суперечності. А це означає, що якийсь з підходів неправильний. І 
стає очевидним, що таким неправильним є хвильовий підхід, оскільки 
гіпотетичного середовища -  «ефіру», необхідного для поширення 
електромагнітних хвиль, за сучасними уявленнями не існує.

Можна зробити висновок, що суть проблеми в тому, що існують не 
просто хвилі, а є дві зовсім різні природи хвиль. Історично розглядались 
хвилі як коливання середовища. Однак можуть бути хвилі зовсім іншої 
природи -  хвилі без середовища для коливань. Це хвилі частинок, які 
переміщуються у просторі і перебувають у кливальному стані. Такі 
механічні хвильові рухи нам добре відомі і ми їх часто спостерігаємо. 
Якщо, наприклад, кинути камінець, то він буде переміщуватись у 
просторі, але коливань не буде. Отже хвилі не буде. Однак якщо кинути 
стиснуту пружину, то вона, переміщуючись поступально, ще буде коли
ватись -  тобто буде хвильовий процес. Світло теж -  це не коливання 
якогось середовища, а потік частинок (фотонів-корпускул), які летять і 
перебувають в коливальному стані. Те, що світло -  частинки (корпуску
ли), підтверджено експериментально. Але потрібно з ’ясувати механізм 
коливального процесу. Традиційного пояснення на ці питання, навіть 
гіпотетичного, нема і в наш час. Отже, проблема двоїстості природи 
світла існує і вона потребує розв’язання. І суть проблеми в тому, що 
насправді існують не просто хвилі, а дві зовсім різні фізичні природи 
хвиль, два зовсім різних види хвильових процесів: 1) хвилі як коливан
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ня середовища; 2) хвилі як  потік частинок, що внутрішньо колива
ються. Тому розглянемо питання коливних процесів світла як 
електромагнітних хвиль.

У звичному трактувані електромагнітна хвиля -  це коливання елек
тричного (Е) і магнітного (Н) полів. Оскільки електричне і магнітне 
поля мають енергію, то при їх коливанні повинно відбуватись коливан
ня енергії. Тобто, при коливаннях Е  і Н  енергія змінюється. Але оскільки 
існує закон збереження енергії, то це значить, що змінюючись, енергія 
повинна переходити в інший вид, що відповідає закону збереження 
енергії. Так, наприклад, як при коливаннях механічного маятника 
кінетична енергія переходить в потенціальну і навпаки. В даному випад
ку йдеться про коливання енергії як одного з видів матерії (поля). Іншим 
видом матерії є маса (речовина). Відомо, що при зміні енергії як одного з 
видів матерії відбувається еквівалентна зміна маси як іншого виду 
матерії: Д W  =  ^ Д ш .  Цю залежність можна трактувати як закон збере
ження матерії. Значить, в електромагнітній хвилі при зміні енергії елек
тричного і магнітного полів відповідно повинна відбуватися зміна маси, 
що обумовлює коливання типу енергія-маса-енергія-маса-.. .[7].

Висновок: у фізиці, як і в інших науках, є історичні питання, які бу
ли актуальними сотні років тому і які є актуальними й потребують 
розв’язання нині. Таким є питання дуалізму світла. Світло як коливання 
частинок-фотонів у наш час є актуальним і важливим в області 
нанотехнологій, коли йдеться про локальну взаємодію групи чи окремих 
фотонів з атомами.
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МУЗИКОТЕРАПІЯ 
Губ’як В.

Оточіть себе музикою -  і позбудетеся хвороб. Останнім часом у пре
сі з'явилося досить багато розповідей про те, що люди позбулися тяжких 
недуг завдяки музикотерапії. Однак я не помилюся, якщо скажу, що біль
шість людей поставилися до цієї інформації недовірливо. Справді, важко 
збагнути, яким чином пісню, симфонію, п'єсу чи якийсь інший музичний 
твір можна навіть прирівнювати за своїм впливом до медичних засобів.

В країнах Європи музикотерапію давно й успішно застосовують у 
медичній практиці. Усі живі клітини співають, а тому люблять музику.

У наш час наука пішла так далеко, що може вивчати процеси на рів
ні клітин. Мабуть, сьогодні вже всі знають, що світ створено з вібрацій -  
хвиль різної частоти і довжини. І коли вчені перевели за допомогою спе
ціальних приладів коливання клітин на мову звуків, то отримали надзви
чайно цікаві результати. Виявилося, що здорова клітина співає, а хвора -  
хрипить. Та, що помирає, -  видає звуки в низькому спектрі частот, а 
мертва -  лише «шумить». Свій специфічний «голос» мають клітини, 
уражені онкологічними процесами, отруєні алкоголем тощо.

Учені також експериментально довели, що руйнівні процеси в клі
тині можна зупинити і навіть відновити нормальні за допомогою звуко
вих коливань, в основу яких покладено Божественну гармонію (її існу
вання також науково доведено). Передусім ідеться про класичні музичні 
твори. Тому саме їх часто застосовують музикотерапевти у своїй роботі. 
Але треба зазначити, що навіть людина, яка не знає про «лікувальні» 
властивості певних музичних творів і просто слухає їх, отримує від цього 
благодатний вплив.

Тому батьки, які виховують у своїх дітей потребу в музиці, роблять 
неоціненний внесок не лише в їхній культурний розвиток, а й у здоров'я. 
Музика -  це ліки, які завжди мають бути з нами.

Музика -  невід'ємний елемент повсякденного життя. Це ліки, які 
завжди мають бути з нами, так само, як дехто носить медикаменти при 
собі. Людина мусить жити з музикою. Візьмімо для прикладу людський 
голос. Вокалотерапія -  це могутній інструмент здоров'я. Взагалі, спів 
людини можна прирівняти до самозахисту, самодопомоги, самолікуван
ня. Якщо людина співає, вона може обійтися без багатьох ліків. Тому 
потрібно співати і під час роботи, і під час відпочинку. На жаль, сьогодні 
мало хто користується цим даром. Навіть матері забувають про те, що 
дітям потрібно співати колискові.

Необхідно також мати вдома музичну фонотеку. В ній мають бути 
класичні твори, які несуть божественну гармонію. Передусім -  це компо
зиції Моцарта. Досліджено й доведено, що вони благотворно впливають
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не лише на фізичний розвиток, а й на інтелектуальний, зокрема, на мате
матичні здібності. Під музику Моцарта відбуваються просто дивовижні 
речі, які медицина поки що не може пояснити. Зокрема, неодноразово 
зафіксовано випадки вилікування від епілепсії. Можливо, це відбувається 
тому, що вібрації мелодій цього композитора збігаються з вібраціями 
здорових нейронів.

Необхідно мати й Григоріанські хорали, і народні пісні. В українсь
ких народних піснях закладено величезний спектр емоцій, завдяки чому 
вони є дуже енергетичними. Потрібно мати вдома й записи музичних 
творів та пісень, які нам подобаються. Адже те, що вони нам імпонують, 
свідчить, що наш організм потребує саме цих звуків та ритмів і на емо
ційному, і на фізичному рівні.

Дуже добре мати й слухати дитячу музику. Діти завжди налаштовані 
на радість, такою є й музика для них. Її можна прирівняти до вітамінів, 
які підвищують тонус людини.

Взагалі вдома музика має звучати якомога частіше. Необов'язково 
сідати біля програвача, щоб слухати її. Вона може звучати, коли ви вико
нуєте якусь роботу. І хоча ви, начебто, не зважаєте на неї, вона все одно 
робить благотворну справу.

Танці -  ще один чудовий і невиправдано вилучений з повсякденного 
життя інструмент емоційного і фізичного здоров'я. Звукова вібрація, 
потрапивши в наше вухо, перетворюється на електронні імпульси, які 
прямують у мозок, а далі нервовими каналами доходять до останнього 
пункту свого призначення -  м'язів. І м'язи обов'язково на них реагують 
потребою рухатися. Це ще й метод саморегуляції організму. Тому не 
треба соромитися спонтанно потанцювати вдома. Що частіше ви це ро
битимете, то більше отримаєте користі, то ліпше себе почуватимете. І 
врешті забудете про лікарів.

Концерти, музичні вистави, опера, балет, під час яких звучить живий 
звук, мають особливий вплив на людину. Більше того, слухачі є не лише 
споживачами мистецтва, а співучасниками й співтворцями. Енергетика по
чуттів та прекрасних переживань виконавців і слухачів зливаються, поро
джуючи потужний енергетичний заряд, який і отримують усі присутні.

Випадків зцілення музикою сьогодні занадто багато, щоб їх вважати 
поодинокими. Тому музикотерапію нині все активніше використовують у 
світовій медицині. Приміром, для лікування дітей, які не розмовляють від 
народження. Їм дають слухати мелодії, яким вони спочатку починають 
підспівувати, а поступово й розмовляти. Успішно застосовують музику і 
в лікуванні хворих на дитячий церебральний параліч. Дорослі теж дуже 
позитивно реагують на такий метод лікування. Причому інколи зовсім 
неусвідомлено. Просто вони помічають, що після відвідування концерту 
або прослуховування музичних дисків у них значно поліпшується само

70



почуття. В Росії один з оркестрів навіть отримав свідоцтво Міністерства 
охорони здоров'я цієї країни про те, що їхня музика є оздоровчою. Це 
сталося завдяки свідченням багатьох людей.

Аптечка цілющих звуків
Музика супроводжує нас усе життя. Ще в лоні матері плід чує зву

ки, котрі впливають на його розвиток. Музичні звіки і мелодія, вцілому, 
здатна надихати і підбадьорювати, заспокоювати і зцілювати. Великий 
Піфагор стверджував, що музика підкоряється вищому закону (матема
тики) і тому відновлює в нас гармонію небесних сфер. Це було перше 
наукове пояснення цілющого ефекту музики на людину.

Музикотерапія -  один з найдавніших методів лікування. Музикою 
можна регулювати свій душевний стан, а можна зцілювати і фізичні не
дуги. Сама людина є унікальною системою, коливання (вібрацій). Будь- 
якому органу і системі нашого організму в здоровому стані притаманне 
особливе поєднання гармонійних коливань, просто кажучи -  нот. З цієї 
точки зору кожний з нас -  складний музичний твір. Коли людина хворіє, 
в мелодії хворого тіла звучать фальшиві ноти. Навіть почуття і думки 
можуть бути "нездоровими", адже це теж вібрації. Особливий вплив має 
музика на психічний стан дитини. Зберіть колекцію його улюблених 
творів, які діють заспокійливо або збуджуюче, і включіть їх прослухову- 
вання в дитячий розпорядок дня як арт-терапію. Такі емоційні розванта
ження сприятимуть релаксації, відновленню сил, гарному настрою і са
мопочуття, розвитку уяви.

♦ У вашій музичній "аптечці" обов'язково повинні бути Моцарт, Бе
тховен, Бах, Шуберт, Шуман, Чайковський. Класична музика діє розсла
блююче, знімає втому, заспокоює, покращує настрій і сон, підвищує зда
тність до інтелектуальної діяльності і навіть зміцнює імунний захист 
організму.

♦ Частіше слухайте з дитиною дзвін, який добре заспокоює, знімає 
біль, тривогу.

♦ Терапевтичну дію справляють також спеціальні шуми -  записи 
природних звуків (шум прибою, дзюрчання потічка, шелест листя, шум 
дощу, стрекотіння цвіркунів) у поєднанні з класичною, гітарною мело
дійною інструментальною музикою та дзвоном.

♦ Дуже корисно слухати аудіо записи з композиціями, складеними з 
співу птахів у поєднанні з класичною музикою, церковним співом. Вчені 
встановили, що пташиний спів допомагає заспокоїтися, розслабитися, 
протистояти стресу і багатьом нервовим розладам, нормалізує всі біоло
гічні процеси в організмі.

Л ікувальна дія музики під час гри чудо-інструментів
♦ Найбільший лікувальний ефект для серця відзначається при прослу- 

ховуванні струнних інструментів -  скрипки, віолончелі, альта, гітари, арфи.
♦ Барабан нормалізує серцевий ритм.
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♦ Орган гармонізує енергетичний потік в хребті, приводить в поря
док розум.

♦ Найбільше позитивний вплив на легені і бронхи надає флейта. Ко
рисно слухати трубу, тромбон та інші мідно-духові інструменти.

♦ Лікувальна дія на печінку і жовчний міхур надають барабан, цим
бали, ксилофон, дерев'яно-духові інструменти (кларнет, гобой, ріжок, 
флейта).

♦ Фортепіано, віолончель впливають на нирки і сечовий міхур (фор
тепіано лікувально впливає на щитовидну залозу); барабан, кларнет -  на 
кровоносну систему; саксофон -  на сечостатеву систему; металофон із 
дзвіночками -  на кишківник.

♦ Скрипка зцілює душу.
♦ Фортепіано гармонізує психіку.
♦ Ніщо так ефективно не знімає біль, як органна музика Баха і про

тяжна російська пісня (голос).
♦ Під час прослуховування мелодії вимкніть мислення, повністю 

віддавайтеся звуковому потоку і тим відчуттям, які у вас виникають. 
Якщо в голову приходять якісь образи, то просто спостерігайте за ними.

♦ Коли Ви вже звикнете лікуватися музикою, починайте спеціально 
уявляти собі образи природи або якісь приємні події. Лісові галявини, 
піщані береги біля блакитного озера або соковито-запашні луги -  словом, 
все, щоб відчувати себе комфортно і захищено. Якщо виникла картина 
вам не подобається, просто подумки встаньте і підіть з цього місця в 
інше, приємне. Навчайте цим нехитрим прийомам малюка. Якщо під час 
занять вам спадає на думку образ певного кольору і він вам подобається, 
то подумки підсильте цей колір. Уявіть, що цей багатоколірний потік 
заповнює увесь ваш уявний простір -  зсередини і ззовні, проникає в вас, 
очищає ваші органи і забирає всі ваші хвороби далеко-далеко... в нескін
ченність. За допомогою музики, ви також можете виявити, обдумати і 
обгрунтувати свої проблеми. Закрийте очі і зосередьтеся на відчуттях. 
Яка музика вам зараз найбільш приємна -  енергійна або спокійна? Вибе
ріть її. Злийтесь з нею всією душею, пливіть по хвилях вашої уяви. Під 
час сеансу ви можете побачити образи, а іноді і події вашого життя, ча
сом ті, яким ви не надавали належного значення. Якщо вони в цей мо
мент виникають у вашій пам'яті, -  подумайте, чому. Може, ви просто 
відклали рішення якоїсь складної ситуації на потім?

Великий ефект можна отримати при грі самої дитини (можливо, у дуеті 
з вами) на музичних інструментах та предмети для видобування звуку: спі
ваючих шальках, келихах, пляшках з водою, дудочках, свистках та ін.

Проте ніяка музика не зрівняється за ступенем впливу із співом. Ко
ли ми співаємо, виникає звукова хвиля, 80% енергії якої йде на те, щоб 
привести наші внутрішні органи в стан вібрації. Людський голос -  най
кращий інструмент для створення цілющих звуків, тільки треба вміти 
ним користуватися.
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Цілющі Ноти звукоряду
Як відомо, мелодії складаються з нот, ноти об’єднані у тональності і 

кожна з яких може дивним чином впливати на наше здоров'я та душев
ний стан. Якщо у вас вдома є музичний інструмент, спробуйте вибрати 
для проспівування (перегравання на будь-якому інструменті) відповідну 
ноту, яка вам подобається, і дійте! Дуже корисно і добре співати "цілю
щі" ноти, а також гами або композиції в тональностях, які починаються 
від:

♦ Нота "Д О " відповідає за нюх. Вона підвищує лідерські якості, поз
бавляє від страхів. Нота "до" дарує сили, підвищує гемоглобін, поліпшує 
кровообіг, нормалізує нюх, лікує запори, хвороби рухової системи, допо
магає позбутися проблем із сечовипусканням.

♦ З нотою "РЕ" пов'язане почуття смаку. Ця нота очищає організм 
від шлаків, нормалізує обмін рідин, тобто її можна слухати для нормалі
зації видільної функції шкіри, при порушеннях у лімфо системі, пробле
ми з нирками і сечовим міхуром. "Ре" допомагає пов'язати між собою 
фізичну і розумову енергії, що може допомогти при млявості і апатії. 
Корисна "ре" при астмі і бронхіті, камені в жовчному міхурі.

♦ Нота "МІ" має відношення до такого органу чуття, як зір. Вона 
стимулює роботу головного мозку, знімає головний біль, покращує зір і 
стан шкіри. "Мі" нормалізує роботу нервових клітин, стимулює інтелек
туальну активність. Цією нотою можна, користуватися при хворобах 
печінки, багатьох захворюваннях шлунково-кишкового тракту: запорах, 
метеоритмі і при кашлі. Корисно проспівувати "мі" при схильності до 
нудьги і неохайності.

♦ Нота "ФА" впливає на дотик. Її вібрації покращують роботу серця 
і легенів, нормалізують тиск, функціонування гормональних залоз та 
імунної системи. "Фа" допомагає при безсонні, дратівливості, знімає 
простудні і алергічні прояви. "Фа" незамінна при порушеннях потовиді
лення, сухості шкіри, порушення дотику і болях у спині.

♦ Нота " СОЛЬ" пов'язана зі слухом. Вона допомагає при його по
рушеннях, ларингіті і тонзилітах, хворобах очей. А також покращує об
мін речовин, кровообіг, стимулює відновлення тканин, допомагає при 
температурі, болях, шкірному свербінні і м'язових спазмах. "Соль" пок
ращує роботу імунної системи, підвищує увагу.

♦ Проспівуючи ноту "ЛЯн, можна підсилити свою інтуїцію, поліп
шити роботу всіх органів почуттів і координацію рухів. Ця нота заспоко
ює, лікує будь-які нервові захворювання, зменшує кровотечі та набряки, 
допомагає при утрудненому диханні.

♦ Вібрації ноти "СГ  впливають на весь організм в цілому, підтри
муючи баланс обмінних процесів, підвищуючи імунітет. Корисний звук 
"Сі" при невралгіях, нервових хворобах.

73



ВПЛИВ НОВИХ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДИК І ПЕДАГОГІЧНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ БАНДУРИСТА

Губ’як Д.В.

Сьогодні, коли в Україні відбувається реформа системи освіти, про
фесійна освіта бандуриста також потребує перегляду та деякого допов
нення. Основною метою такого доповнення є спрямування системи осві
ти на різнобічний розвиток творчих здібностей студента, виховання його 
творчої індивідуальності.

Прикладом різнобічного розвитку музиканта може бути органно- 
клавірна педагогіка Ренесансу, метою якої було виховання творчо мисля
чого композитора -  виконавця -  педагога, для якого написання музики, її 
виконання та викладацька діяльність складають різні грані єдиної профе
сії музиканта. Таке спрямування пояснюється частково духом часу, пере
довими устремліннями естетичної думки Ренесансу до ідеалу гармонічно 
розвиненої особистості [1, с. 41].

Що стосується доповнень до бандурної педагогіки, то сьогодні, в бі
льшості, вся необхідна база вже напрацьована, нам залишається тільки 
вміло використати ці напрацювання.

Сучасна академічна бандура дає виконавцю широкі виразові та тех
нічні можливості, що дозволяють виконувати найрізноманітніший репер
туар, але, разом з тим, ставить перед ним і нові проблеми.

Бандурне мистецтво сьогодення відчуває нестачу оригінального ре
пертуару, що пов’язано із нечисленністю бандуристів-композиторів та 
бандуристів-імпровізаторів. Ще однією проблемою є нестача бандурис- 
тів-майстрів, котрі могли б продовжити вдосконалення інструмента, роз
виток якого ще далеко не завершений.

Посприяти вирішенню цих нагальних проблем у майбутньому може 
доповнення навчальної програми бандуристів такими предметами, як 
імпровізація, композиція, ознайомлення із кобзарськими інструментами, 
творча майстерня та ін.

Імпровізаційність -  характерна риса народної музики, тому мистец
тво імпровізації є не тільки невід’ємною частиною сучасного музичного 
мистецтва, як академічного так і естрадного, але й неодмінною складо
вою кобзарського мистецтва.

Існує безліч підтверджень існування в старцівському виконавстві 
певної системи імпровізаційного мислення при формотворенні у перева
жній більшості співаних жанрів. Методика відтворення при цьому була 
приблизно такою: співець не завчав мелодію разом зі словами, а викорис
товував кілька добре відомих йому музично-ладових модусів, на основі 
яких створював мелодію, а на неї клав тексти. Таким чином, старосвітсь
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ка виконавська традиція несла в собі дві рівнозначні складові: і поетичну, 
і музичну імпровізацію [2, с. 242].

В нових історичних умовах, в сучасному музичному середовищі, 
з новими інструментами та сучасною технічною базою виконавців 
потрібно методично по-новому підходити до вирішення питання ім
провізації на бандурі.

Імпровізація свідчить про досконале володіння виконавця своїм ін
струментом, а отже без оволодіння технікою імпровізації бандурист не 
зможе відчути себе повноцінним володарем свого інструменту.

Як було вже сказано вище, мистецтво імпровізації на бандурі не 
суперечить концепції кобзарства, а навпаки, є його проявом у нових 
умовах сучасного музичного середовища, а оскільки кобзарство про
тягом століть не переставало бути сучасним, то не варто нехтувати 
традиціями та досягненнями сучасного мистецтва імпровізації у бан
дурному виконавстві сьогодення.

Для оволодіння технікою імпровізації на бандурі потрібен новий пі
дхід до виховання виконавців протягом всього навчального процесу, і, 
можливо, не тільки в методиці практичного навчання гри на інструменті, 
але й у теорії, тому варто розглянути деякі доповнення до навчальної 
програми бандуристів.

Такий предмет, як “основи композиції", на нашу думку, стимулюва
тиме творчість студента, допоможе йому зрозуміти будову музичних 
творів, логіку розвитку музичної думки, дасть глибше розуміння фрази у 
музичному творі, штриха, допоможе стилістично правильно виконувати 
твори композиторів різних епох.

“Акторська майстерність” також може бути вельми важливим предме
том для бандуриста -  це, в першу чергу, навчання правильної дикції, прави
льної подачі тексту, що стане у пригоді при виконанні дум, з їх речитатива
ми. Цей предмет допоможе бандуристам відчувати драматургію музичного 
твору (пісня, дума, інструментальний твір), зрештою, оволодіння основами 
акторської майстерності допоможе перевтілюватися у потрібні образи та 
додасть сценічної витримки, звільнить від внутрішньої скованості.

Дуже корисним для молодих бандуристів буде знайомство з кобзар
ськими інструментами, а саме опанування гри на старосвітській бандурі, 
кобзі Вересая, торбані, лірі. Тут у пригоді стануть праці Володимира 
Кушпета “Самовчитель гри на старосвітських інструментах” та “Старців
ство”, а також досвід, напрацьований багатьма бандуристами автентич
ного напрямку за попередній період [3, с. 165-186].

Важливим для сучасного концертного виконавця, на нашу думку, є 
опанування бандурою харківського способу гри. Тут неоціненним і прак
тично унікальним є досвід професора Львівської музичної академії ім. М. 
Лисенка Василя Явтуховича Герасименка [4]. Потрібно всіма силами підт
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римати в першу чергу виробництво таких інструментів, а також і впрова
дження їх у систему професійної освіти бандуристів на всіх рівнях.

“Творча майстерня” могла б стати місцем, де студенти під керівницт
вом викладача отримали б можливість вивчення конструкції інструментів 
бандурного сімейства, основ ремонту, регулювання концертної бандури 
Львівської та Чернігівської фабрик, виготовлення штучних нігтів, а найбільш 
обдаровані мали б можливість опанувати ази виготовлення кобзарських 
інструментів. Організація таких творчих майстерень може стати поштовхом 
до створення в Україні перших шкіл майстрів бандур. Обов’язковим додат
ком повинно бути і вивчення акустики музичних інструментів.

Самостійний пошук та перекладення творів різних композиторів для 
бандури стимулюватиме науково-пошукову діяльність молодих бандурис
тів, спонукатиме до роботи у бібліотеках, до вивчення стилістики та особ
ливостей виконання творів різних епох. В результаті ми отримаємо попов
нення репертуару бандури новими цікавими перекладеннями, а також но
вих бандуристів-науковців. Крім того, не слід забувати, що існує ще багато 
кобзарського репертуару у аудіозаписах і було б доцільно з часом перевес
ти їх у нотний вигляд. Це складна, але водночас цікава і важлива ділянка 
роботи, до якої потрібно залучати обдаровану творчу молодь [5].

Впровадження цих, а можливо й деяких інших доповнень у систему про
фесійної освіти бандуристів дасть новий, потужний поштовх до подальшого 
розвитку бандурного, кобзарського мистецтва у таких основних напрямках:

- бандурист-виконавець;
- бандурист-композитор;
- бандурист-майстер;
- бандурист-науковець.
Сподіваємось, глибше пізнання бандури, враховуючи її характерис

тичні /характерні/ особливості та впроваджуючи у процес навчання нові, 
прогресивні методики, ми допоможемо кобзарству майбутнього досягну
ти якісно нових мистецьких висот і ще не раз довести свою яскраву са
мобутність та унікальність.
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ДО 160-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ГЕОРГІЯ ГЕОРГІЙОВИЧА ДЕ-МЕТЦА 

Гутник М.В.

У царині фізики чільне місце посідає доробок Георгія Георгійовича 
Де-Метца. Вчений був унікальним дослідником, завідувачем декількох 
кафедр й навіть ректором трьох закладів вищої освіти, стояв біля витоків 
української академії наук та української асоціації фізиків.

Згідно з постановою Верховної Ради України «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році» 21 травня відзначали 160 років із дня 
народження Георгія Де-Метца (1861-1947), вченого-фізика [1].

Народився майбутній науковець в Одесі у родині бельгійського 
підданого інженера Георгія Георгійовича Де-Метца та дворянки Ольги 
Костянтинівни Травіної. Після закінчення із золотою медаллю у 1881 р. 
Олександрівської чоловічої гімназії у Миколаєві, Георгій вступив на 
математичне відділення фізико-математичного факультету 
Новоросійського (Одеського) університету.

Дипломне дослідження Г. Г. Де-Метца «Нариси аномальної 
дисперсії світла в її фактах і теоріях від початку питання та до наших 
днів» було відзначено золотою медаллю [2, с. 5].

За клопотанням декана факультету проф. Ф. Н. Шведова та проф. 
М. О. Умова, 11.11.1885 р. Вчений комітет Міністерства народної освіти 
розглянув питання щодо можливості залишити молодого науковця у 
Новоросійському університеті для підготовки до професорського звання 
на кафедрі фізики, з наступним стажуванням. Так Г. Г. Де-Метц вступив 
до фізичного інституту при Страсбурзькому університеті, де проводив 
дослідження з різних питань фізики під керівництвом професора 
А. Кундта. Саме у Страсбурзі Георгію Георгійовичу вдалося не лише 
опрацювати поставленні завдання, але й виконати експериментальне 
дослідження «Про подвійне променезаломлення в обертових шарах 
рідини», яке згодом стало підґрунтям для його магістерської дисертації. 
Зокрема, вчений удосконалив методику для дослідження подвійного 
променезаломлення у рідинах, розроблену Д. К. Максвеллом. 
12.10.1888 р. Г. Г. Де-Метц після успішно складеного усного 
магістерського іспиту та публічного захисту магістерської дисертації 
«Дослідження механічних властивостей масел і колоїдів» був затвердже
ний Радою університету у ступені магістра фізики та приступив до чи
тання курсів із вимірювальної фізики та вищої оптики.

За два роки 20.08.1890 р. Г. Г. Де-Метц отримав посаду приват- 
доцента. Після публічного захисту роботи 31.05.1891 р. Рада 
університету затвердила науковця у ступені доктора фізики. Вже у червні 
1891 р. Г. Г. Де-Метца переведено на посаду екстраординарного профе
сора [3, арк. 328]. За запрошенням ректора Київського університету
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Св. Володимира вчений переїздить до Києва. У цьому університеті з 
29.01.1892 р. він обіймав посаду екстраординарного, а з 1896 р. -  орди
нарного професора на кафедрі фізики [2, с. 7].

З листопада 1896 р. Г. Г. Де-Метц брав активну участь в Особливо
му комітеті, що займався організацією Київського політехнічного 
інституту. З 15.08.1898 р. Г. Г. Де-Метц був призначений у КПІ на посаду 
ординарного професора на кафедрі фізики зі збереженням посади в 
університеті Св. Володимира.

У 1905-1918 рр. був головою Київського відділення Російського 
технічного товариства.

Починаючи з 1906 р. вчений очолював комісію з організації Зразко
вого фізичного кабінету й брав участь у його створені та облаштуванні 
при Педагогічному музеї (нині Будинок учителя), який було побудовано 
у 1910-1911 рр. [4, с. 184].

З 1906 р. Г. Г. Де-Метц став редактором науково-популярного жур
налу «Фізичний огляд». На цій посаді перебував до 1917 р.

У 1913 р. вченого затверджено у званні заслуженого ординарного 
професора і у 1915-1917 рр. він був деканом фізико-математичного фа
культету Університету Св. Володимира [2, с. 13]. На початку 1916 р. 
Г. Г. Де-Метц з іншими викладачами університету А. П. Котельниковим, 
Д. О. Граве, брав активну участь у роботі комісії з розширення Сара
товського університету, а саме відкриття фізико-математичного факуль
тету. З 7.10.1917 р. до 28.11.1917 р. тимчасово виконував обов’язки рек
тора університету Св. Володимира. З 12.10.1919 р. професора Г. Г. Де- 
Метца обрано ректором Київського політехнічного інституту.

14.11.1918 р. відбулася знакова для української історії подія -  геть
ман П. П. Скоропадський підписав Закон про заснування Української 
академії наук у м. Києві. Передбачалося, що вона стане головним науко
вим центром країни, об’єднає державні дослідницькі установи. На профе
сора Г. Г. Де-Метца були покладені обов’язки Голови комісії з 
прикладної фізики [5, с. 4, 6].

З весни 1920 р. Г. Г. Де-Метц читав курс з термодинаміки та 
радіоактивних речовин на техніко-хімічному факультеті Кубанського 
політехнічного інституту, а одночасно з травня 1920 р. -  «Курс фізики» у 
робітничому політехнікумі.

З 16.06.1920 р. закритим балотуванням професора Г. Г. Де-Метца 
обрано головою природничо-історичного факультету новоствореного 
Кубанського університету. У січні 1921 р. науковця обрано ректором 
цього університету. Вже на початку літа 1921 р. науковець повернувся до 
Києва. Однак у роботі у Київському політехнічному інституті йому було 
відмовлено. Тому у серпні 1921 р. він розпочав працювати професором у 
Київському інституті народної освіти (КІНО), у за два роки його призна
чено завідувачем Фізичного інституту КІНО.
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18.12.1926 р. під час V з’їзду російських фізиків у Москві була прий
нята резолюція про створення Української асоціації фізиків. Слід зазначи
ти, що також відбулись перші вибори до Оргкомітету УАП. Г оловою було 
обрано професора Г.Г. Де-Метца, а членами професорів О. Г. Голдмана 
(Київ), А. В. Желеховського (Харків), Є.А. Кирилова (Одеса), А.Є. Мали- 
новського (Дніпропетровськ). Лише впродовж двох тижнів після створення 
ця асоціація налічувала понад 200 членів [6, с. 178; 7, с. 15, 17].

У 1926-1930 рр. професор Г. Г. Де-Метц працював у Академії По
стачання (сьогодні Київський національний економічний університет ім. 
В. Гетьмана). З 1934 р. Г. Г. Де-Метц працював завідувачем кафедри 
фізики у Київському Педагогічному Інституті ім. Горького. Одночасно з 
1935 р. науковець працював завідувачем кафедри фізики у Київському 
хіміко-технологічному інституті ім. тов. Мікояна. Варто зазначити, що 
цей інститут було утворено на базі факультетів КПІ та Смілянських 
технічних класів, де вчений викладав фізику у 1906-1917 рр.

3.02.1947 р. пішов у засвіти талановитий організатор та науковець. 
На долю ученого прийшлися дві світові війни, революційні події 1917
1919 рр., та окупація Києва у 1941-1943 рр. За цей час довелося пережити 
втрату єдиного сина, онука, доньки, коханої дружини Сари. В останні 
роки доглядала батька старша донька Маргарита. Професора Г. Г. Де- 
Метца поховали поряд із дружиною на Лук’янівському кладовищі у 
Києві. Пам'ять про науковця збережена завдяки праонуці Катерині Шип
люк, яка надала особисті документи професора.

Література
1. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 17, ст.155.
2. Гутник М.В. Професор Георгій Георгійович Де-Метц (1861-1947) : 

біобібліографія / М. В. Гутник. -  Харків : НТУ «ХПІ», 2019. -  36 с.
3. Державний архів Одеської області, Ф. 45 Імператорський 

Новоросійський університет, Оп. 8(1891), Про зміни у особовому складі, 
Спр. 16, арк. 324-329.

4. Пасічник Ю. А. Георгій Георгійович Де-Метц: (До 150-річчя з дня 
народження заслуженого професора фізики) / Ю. А. Пасічник // Наукові 
записки НДУ ім. М. Гоголя. -  Серія: Психолого-педагогічні науки. -  
2011. -  № 7. -  С. 181-185.

5. Локтев В. М. До історії академічних фізичних досліджень в 
Україні / В. М. Локтев, Л. П. Пономаренко // Вісник НАН України, 2018. 
-  № 8. -  С. 3-25.

6. Ульянов В.В. Андрей Владимирович Желеховский. Серия воспо
минаний об ученых-физиках. Вып. 11. Изд. 2-е, доп. Харьков, 2003 -  50 с.

7. Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в раз
витие науки в Одессе 1920-1933 / М.А. Подрезова, В.В. Самодурова, 
Е.С. Мурашко. -  Одесса: Астропринт, 2010. -  328 с.

79



ТЕХНОЛОГІЯ БУРІННЯ АРТЕЗІАНСЬКИХ КОЛОДЯЗІВ 
У КИЇВСЬКІЙ ФОРТЕЦІ 

Дацюк О.А.

В першій половині ХІХ ст. найбільш поширеним способом видобу
ванням води було буріння. Але використовувати свердловину можна 
було лише в тому випадку, якщо вона фонтанувала. Бурові колодязі з 
яких вода надходила під тиском, без насоса називались артезіанськими.

Артезіанські колодязі не потребували постійних ремонтів та чищен
ня на відміну від звичайних. Головним недоліком таких колодязів було 
те, що абсолютно невідомо на яку глибину необхідно бурити (а відповід
но до цього невідома і його вартість), відносно висоти підйому в ньому 
води, та кількості води, яка може бути отримана з колодязя. Також неві
домою була якість води.

Буріння артезіанських колодязів головним чином залежало від вдалого 
поєднання сприятливих властивостей рельєфу та геологічних умов місцевос
ті. Їх влаштовували подібно до звичайних, але процес відбувається значно 
повільніше. По перше це викликано тим, що глибина артезіанських колодя
зів значно більша, а по друге, під час буріння майже завжди трапляються 
тверді скельні породи, свердління котрих значно уповільнює роботу.

В «Руководстве к устройству артезианских или водометных колодцев», 
виданому в 1833 р., відмічалось, що значно прискорила розвиток влашту
вання таких колодязів холера 1830 р. З’ясування причин її появи спричинило 
особливу необхідність постачання населення чистою питною водою.

Таким чином буріння води у Київській фортеці відбувалось в 1830
1847 рр. Влаштування колодязів було частиною необхідних робіт, які 
проводили в роки активного будівництва Нової Печерської фортеці.

Згідно Літопису Київської фортеці 16 серпня 1837 р. імператор Мико
ла І оглянув фортечні роботи й наказав бурити артезіанський колодязь в 
башті № IV, яка призначалась для розміщення 80 осіб хворих військових 
кантоністів та проживання лікарів з прислугою. Артезіанський колодязь 
мав знаходитись в казематі, який позначається на плані під №26 як «Водо
грейная» (рис. 1, 2). До бурильних робіт приступили 8 травня 1839 р.

16 квітня 1841 р. вказані роботи були припинені «по случаю за
стрявшего в скважине бура», що відірвався на глибині 16 сажнів (приб
лизно 34 м). Після тривалого листування між всіма інстанціями, зокрема 
з військовим міністерством, запросили спеціаліста з Парижа інженера- 
механіка з буріння Молю з сином. По приїзді син Молю прийшов до 
висновку, що зі свердловини води не буде, наявне обладнання для бурін
ня непридатне й потрібно бурити нову свердловину та вести зондувальне 
буріння. За керівництво цією роботою він претендує отримати по 3 фран
ки за 1 погонний метр буріння та по 500 франків за кожну свердловину,
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що фонтанує; окрім того, батьку Молю оплачують за кожну письмову 
консультацію. В решті решт роботи по цій свердловині припиняються, й 
Молю поручають буріння у Вознесенську, а потім у Севастополі, котре 
проводилось так само невдало.

Для зручності буріння артезіанського колодязя в 1845 р. розібрали час
тину зводу над шахтою. Після декількох спроб та збільшення суми для про
ведення бурильних робіт, на початку 1847 р. за свердловину береться І.Х. 
Гільдебрант. За 106 днів він доводить її до глибини 103 м, але обривається 
«веслая труба» й свердловина втрачена безповоротно перед самим завер
шенням робіт інженером-прапорщиком Фрейманом, сином генерала (коман
дира Київського інженерного округа та будівельника Київської фортеці), що 
хотів присвоїти собі успіх завершення буріння свердловини. Гільдебрандт 
вказував у своєму рапорті на ім’я міністра, що свердловина -  «жертва мину
тного легкомыслия неопытного молодого человека».

В результаті декількох невдалих спроб дійти до водоносного гори
зонту в одному з казематів башти № IV так і не вдалося. Спочатку, згідно 
креслення башти за 1834 р, планувалося влаштувати звичайний колодязь 
по центру внутрішнього двору вежі. Роботи з влаштування артезіансько
го колодязя остаточно завершили в 1847 р., в 1853 р. взагалі засипали.

Однією з причин настільки тривалих й проблемних робіт було й в 
тому, що техніка буріння свердловин в Україні лише починала розвива
тись з початку ХІХ ст. Для добування води з глибоких бурових колодязів 
використовуються так звані штангові насоси спеціального влаштування, 
які складаються з робочого циліндру й нагнітальної труби, розташованих 
у свердловині, перехідної коробки, штанги з направляючими й лебідки 
(рис. 3). Далі опишемо влаштування штангового насоса.

До першого щільного шару в землю вбивалась головна обсадна тру
ба з дубу або сосни довжиною 6 метрів із зовнішнім діаметром 325 мм та 
внутрішнім 175 мм. На нижній кінець насаджувався залізний, добре зага
ртований, «башмак» висотою 225 мм. Його діаметр був трохи більшим за 
зовнішній діаметр труби. Знизу з середини вона зрізалась воронкоподіб
но. На верхньому кінці труба окантовувалась залізним кільцем, щоб не 
розщепилась під час вбивання.

Внутрішня труба виготовлялась подібно до попередньої; «башмак» в 
неї має висоту 125 мм, зовнішній діаметр -  170 мм, а внутрішній -  100 
мм. Вона вбивалась до водоносного шару. Довжина ланки труби близько 
5 м, тому їх доводилось зрощувати. Стики виготовляли із залізних кілець 
висотою 150 мм, шириною 6 мм. Кільце в рівень із зовнішньою поверх
нею труб й прикріплювалось до їх кінців довкола шурупами або гвіздка
ми з пласкими шапками. Особлива увага зверталась на те, щоб поверхня 
труб була повністю гладенькою.
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При виконанні робіт спочатку робили шахту діаметром 2,4 м; при 
пухкому ґрунті вона виконувалась квадратною з укріпленням боків.

Для підйому інструментів використовували важіль або ворот. Канат 
був діаметром 30 мм. Для вбивання обсадних труб використовувався 
копер (снаряд для забивання паль в ґрунт); сам снаряд важив близько 
600-700 кг.

В результаті, в середині XIX ст. через високу вартість та складність 
буріння артезіанських колодязів всі укріплення Київської фортеці були 
забезпечені звичайними колодязями.

Надалі, починаючи з 1856 р., затверджувались та реалізовувались 
проекти водопровідної мережі, але все одно колодязями продовжували 
користуватись ще довгий час, замінюючи дерев’яні на кам’яні.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОПНИХ ТВАРИН В УКРАЇНІ: 
ІСТОРІЯ ТА РОЗВИТОК 

Дефорж Г.В.

Територія України багата на кристалічні гірські породи і, разом з 
цим, вкрита могутніми товщами відкладів, що містять у собі різні види 
цінних корисних копалин. Над вивченням цих осадових товщ успішно 
працювала корпорація геологів, палеонтологів та інших спеціалістів. 
Вони з’ясовували їх розміри всередину і вшир, визначили особливості та 
історію їх формування.

Першорядне значення для вирішення багатьох питань, пов’язаних з 
вивченням осадових порід, мають рештки рослин і тварин. Групи викоп
них організмів з плином часу стають все більш значущими для вивчення 
історії Землі та, зокрема, при вирішенні практично важливих геологічних 
питань. Однак історично склалося так, що в Україні, в першу чергу, вив
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чалися ті групи викопних організмів, які пов’язані з найбільш важливими 
корисними копалинами, або ж ті, які зустрічаються найбільш часто.

Усім відомі великі роботи, проведені російськими та українськими 
вченими стосовно вивчення кам’яновугільної флори та фауни Донбасу, 
фауни безхребетних силуру, девону, карбону, мезозою, палеогену та 
антропогену різних територій України. Але особливо великий інтерес 
наукової громадськості з давніх-давен проявився до викопних решток 
неогенових і антропогенових хребетних, на місцезнаходження яких бага
та територія України.

Вивчення залишків викопних хребетних континентальних і морсь
ких відкладів Півдня України пов’язане з іменами провідних російських і 
українських вчених: П.М. Венюкова, М.В. Павлової, М.І. Андрусова, 
О.О. Борисяка, І.П. Хоменка, О.К. Алексєєва, О.В. Рябініна, В.І. 
Громової, В.І. Крокоса, Ю.О. Орлова, Є.І. Беляєвої та ін. Працями цих та 
інших вчених у вивченні фауни неогенових хребетних зроблено значний 
внесок у збагачення не тільки вітчизняної, а й світової науки. Власне, 
дані щодо вивчення неогенових хребетних, зокрема хоботних, оленів, 
хижаків і гризунів, здобуті одеськими палеонтологами, професорами І.П. 
Хоменком і О.К. Алексєєвим, увійшли до палеонтологічних і геологічних 
підручників багатьох країн світу. Не менш відомі праці з вивчення неоге
нових молюсків півдня СРСР академіка М.І. Андрусова, В.П. Жижченка, 
Б.П. Колесникова та ін. Але необхідно відзначити, що початок історії 
палеонтологічних досліджень в Україні, який триває вже декілька 
століть, пов’язаний з вивченням хребетних.

Історичні документи, які збереглися, свідчать про те, що 
палеонтологічні дослідження на території України почалися ще у XVII 
столітті. Так, у 1684 р. сотник Харківського полку Іван Дем’янович Смо- 
роцький, перебуваючи у Москві, повідомив у Розряд, що у районі 
невеликої фортеці Ольшанки знайдені кістки «волота», тобто «велетня». 
Місцезнаходження фортеці Ольшанки було визначено археологом С.М. 
Зам’ятіним біля 30 км до заходу від Харкова на річках Ольшаній і Лосисі, 
притоках р. Уди, яка впадає у р. Донець. Під час земляних робіт у районі 
цієї фортеці і були знайдені кістки значної величини. У відповідь на це 
повідомлення 23 березня 1684 р. із Розряду до Курська воєводі Івану 
Шеїну була надіслана грамота великого государя згідно з приписом дяка 
Любима Домніна такого змісту: «.. .послать по весне в те места из Курска 
кого пригоже» і «тому в ел еть . откопав кости измерить, какова которая 
кость в длину и в толщину, и написать на роспись, и на чертеже начер
тать. Да о том к нам, великому государю писать». 10 квітня 1684 р. «для 
досмотра, и мерь, и чертежа колотовых костей из Усть Песочного Коло
дязя, где укажет ольшанский сотник Иван Смороцкий» виїхав Максим 
Никифорович Аннєнков.
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З наведених прикладів видно, що для обстеження кісток мамонта, 
прийнятих за кістки «велетня», споряджена була справжня експедиція. 
М.М. Аннєнкову для роботи були надані люди. Мало того, йому була видана 
дуже ділова і серйозна на той час інструкція для ведення розкопок, опису їх і 
складання малюнків. Все це свідчить про великий інтерес наших 
співвітчизників того часу до археологічних і палеонтологічних знахідок.

У першій половині XVIII ст. серед учених тодішньої Російської 
імперії ми бачимо вже таких, які виконували палеонтологічні 
дослідження у повному розумінні цього слова. Інтерес до 
палеонтологічних об’єктів поряд з археологічними виявляв і Петро І, про 
що свідчить підписаний ним указ від 13 лютого 1718 р., а також один з 
його листів до Меньшикова. В цьому указі зазначалося: «Ежели кто най
дет в земле, или в воде старые вещи, а именно: камни необыкновенные, 
кости человеческие, или скотские, рыбьи или птичьи, не какие у нас есть, 
или такие де зело велики, или малы перед обыкновенным... також бы 
приносили, за что давана будет довольная дача, смотря на вещи».

У післяпетровській епосі палеонтологічні праці в Російській імперії 
були пов’язані, в першу чергу, з іменами В.М. Татіщева і М.В. Ломоно
сова. Перший у 1730 р. і наступними роками видав перші у світі наукові 
праці про сибірських мамонтів і склав інструкцію для збирання 
геологічних взірців, у тому числі й палеонтологічних. М.В. Ломоносов 
вперше науково пояснив питання про походження бурштину і описав 
низку знахідок викопних слонів та інших тварин. Праці Татіщева і Ломо
носова мали великий вплив на подальший розвиток геології і 
палеонтології в Росії та Україні.

Експедиції, організовані Російською Академією наук у XVIII ст. у 
різні кінці Російської імперії, в тому числі і в Україну, сприяли природ
ничо-історичному вивченню території сучасної України і викликали 
значний інтерес до вивчення минулого свого краю у місцевих 
працівників. Серед подібних експедицій потрібно згадати експедицію 
відомого дослідника природи В.Ф. Зуєва у басейні Бугу і Дністра, до 
складу якої увійшли і місцеві працівники.

Особливий інтерес до викопних організмів почав виявлятися в кінці 
XVIII і на початку XIX століть. Відомості про подібні знахідки 
публікувалися у вигляді хроніки або більш розгорнутих повідомлень у 
періодичній пресі того часу. В «Горном журнале», в «Журнале Мини
стерства внутренних дел», «Северной пчеле» та інших виданнях першої 
половини XIX ст. є цінні відомості про знахідки викопних тварин і рос
лин, зокрема й в Україні. В межах України збирання палеонтологічних 
матеріалів здійснювалося викладачами Кременецького ліцею та 
Рішельєвського ліцею в Одесі, викладачами університетів: Xарківського, 
Київського і Одеського.
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Значні палеонтологічні колекції зібрані були в першій половині ХІХ 
ст. Е.І. Ейхвальдом. Зберігалися вони частково у Кременецькому ліцеї, а 
після закриття його -  у Київському університеті. Справжні 
палеонтологічні розкопки проведені були у 1839 р. професором 
Харківського університету І.О. Калениченком у с. Кулешівці 
Недригайлівського району Сумської області. Відомості про ці розкопки 
були повідомлені І.О. Калениченком у науковій пресі. На місці розкопок 
самим І.О. Калениченком та за його сприяння у 1841 р. було поставлено 
єдиний у своєму роді і єдиний у світі чавунний «пам’ятник мамонту» (він 
зберігається досі).

Регулярне збирання викопних кісток у межах України в першій 
половині ХІХ ст. було також пов’язане з іменем професора Київського 
університету А.С. Роговича. Частина матеріалів, зібраних професором 
Роговичем, збереглася в колекції Відділу палеонтології Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Частина матеріалів, як і зібрання 
Ейхвальда, була знищена у 1943 р. у стінах Київського університету, 
зруйнованого фашистськими загарбниками.

У зв’язку з багатством районів Одеси на викопні рештки хребетних 
тварин в Одесі проводилися великі палеонтологічні роботи, і пов’язані 
вони з іменем професора Рішельєвського ліцею і Одеського університету 
О. Нордмана. В 1858-1860 рр. ним було опубліковано працю 
«Палеонтологія Південної Росії», яка вміщувала цінний описовий 
матеріал з фауни викопних хребетних тварин.

У 1850-х роках з ’явилася у друці «Палеонтологія Росії» Е.І. Ейх- 
вальда. В цій праці наводиться коротке зведення його особистих 
палеонтологічних робіт, а також робіт О.Д. Нордмана, Ф.Ф. Брандта та 
інших дослідників того часу.

У другій половині ХІХ -  на початку ХХ століть розвиток 
палеонтології в Російській імперії, в тому числі й в Україні, відбувався 
зростаючими темпами. З цим часом пов’язана діяльність видатного 
російського палеонтолога В.О. Ковалевського -  засновника 
палеобіологічного напряму в палеонтології, а також Ф.М. Чернишова, 
О.П. Карпінського, Л.І. Лутугіна, Б.С. Соколова, М.І. Андрусова (та ба
гатьох інших геологів і палеонтологів, які тривалий час або частково 
працювали в Україні). Однак особливого розквіту палеозоологія сягнула 
вже за радянських часів.

Немає можливості оглянути все те, що зроблено радянськими, в то
му числі й українськими палеонтологами за останній час. Тому ми зупи
нимося лише на деяких, з нашої точки зору, найбільш характерних пи
таннях розвитку палеонтології в Україні радянського періоду. Тут слід 
також зазначити, що до 1917 р. палеонтологічні роботи велися в 
університетах, у першу чергу в Одеському, а також у Київському та
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Харківському. Спеціальних палеонтологічних закладів або закладів зі 
спеціальними палеонтологічними відділами на той час не було.

Аналіз величезного фактичного матеріалу дозволяє зробити висно
вок -  фауна палеоліту України і прилеглих територій є типовою фауною 
помірного поясу, вона при жодних обставинах не може відображати умов 
холодних, або посушливих зон. Поєднання як холодолюбних, так і суто 
теплолюбних форм у фауні палеоліту незначне, що говорить про те, що 
не такі форми визначають специфіку цієї фауни, а форми 
помірнотеплолюбні. Другий висновок, який випливає із вивчення вели
чезного фауністичного матеріалу, полягає в тому, що фауна, яка оточува
ла палеолітичну людину за час, що пройшов від так званого мустьє 
(мається на увазі територія СРСР) до пізнього палеоліту, багато разів не 
змінювалася, але, поряд із цим, не була якісно однаковою. Якісна відміна 
фауни пізнього палеоліту, яка датується раннім голоценом, від фауни 
мустьє, яка датується плейстоценом, полягає в тому, що фауна мустьє 
виявилася більш теплолюбною, ніж фауна пізнього палеоліту.

Помітне похолодання в нинішній європейській частині колишнього 
СРСР почалося в плейстоцені у зв’язку з утворенням Балтійсько- 
Біломорського басейну, відкритого у Північному Льодовитому океані. До 
плейстоцену, починаючи з пізнього пліоцену, відбувалося також похоло
дання, але воно не доходило до межі більшої, ніж у даний час. На основі 
вивчення розвитку наземної фауни неогену і антропогену можна впевнено 
стверджувати, що причиною похолодання в антропогені були 
палеогеографічні перетворення в ділянці Північної Атлантики і в 
арктичній зоні, викликані геотонічними причинами. Поширення холодних 
вод Північного Льодовитого океану на південь, проникнення цих вод у 
вигляді заток і проток до середньої смуги Європи неминуче повинно було 
призвести до деякого охолодження клімату і в наших широтах. Як відомо, 
подібні висновки про фауну антропогену викликали дискусію з проблеми 
так званого льодовикового періоду. Вона принесла позитивні результати, 
покликала до нових досліджень і до нових поглядів низки дослідників.

Незважаючи на цю та інші проблеми в роботі наших палеонтологів, 
велика кількість палеонтологічного і палеобіологічного матеріалів, здо
бутих останнім часом на території України, перевершила усі наші 
сподівання. Для всебічного осмислення цього величезного матеріалу 
виявилися необхідними нові методи його обробки та оцінки. В першу 
чергу, необхідно згадати про роботи щодо встановлення абсолютного 
геологічного літочислення, основані на органічних рештках. 
Радіовуглецевий метод, оснований на вивченні ізотопу вуглецю С, що 
міститься в рослинних і тваринних тканинах, дає можливість встановити 
деякі дати геологічної історії за останні 20 тисяч років. Освоєння 
радіовуглецевого методу здійснювали майже усі палеонтологи України.
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Колагеновий метод дає можливість виміряти в тій або іншій мірі точності 
весь четвертинний період. Радіоактивний метод професора В.І. Чердан- 
цева також допомагає визначенню абсолютного віку, в основному чет
вертинних або антропогенових залишків.

Незважаючи на багато труднощів та окремі різночитання, що трап
ляються при застосуванні цих методів, вони, ці методи, вже принесли 
нам один дуже важливий висновок про те, що четвертинний період, або 
антропоген, значно коротший, ніж ми уявляли собі до цих пір. Найменшу 
тривалість антропогену, тобто відрізку часу від появи людини на Землі 
до наших днів, дав колагеновий метод, а саме 166 тисяч років. За деяки
ми даними професора Черданцева, ця тривалість приблизно у два рази 
більша. Але це вже не 2-1,5 і навіть не мільйон років, як ми звичайно 
собі уявляли. Усі методи абсолютної геохронології, основані на 
органічній речовині, дуже важко застосовувати через невимірно низьку 
стійкість органічних речовин у порівнянні з мінеральними. Однак це не 
свідчить про непридатність методів. Дуже мало ще ми вивчали і викори
стовували органічні рештки для цілей абсолютної геохронології. А що 
такі можливості є, в цьому сумніватися не доводиться. Плановий харак
тер палеонтологічних досліджень, здійснюваних у зв’язку із геолого
розвідувальними й іншими роботами, і масовий матеріал, отриманий при 
цих роботах, надає нам можливість перейти до нового етапу 
палеонтологічних досліджень -  до палеонтологічного картування.

Палеонтологічне картування полягає у нанесенні на карту знахідок 
певного типу і певного віку на всій території, що досліджується. Складені 
таким чином карти можуть висвітлити низку не тільки біогеографічних, а 
й суто геологічних питань. Потрібно відзначити, що картування у вказа
ному змісті тварин неогену і антропогену, розпочате на Україні, є показ
ником того, що територія України у відношенні хребетних названих сис
тем вивчена краще, ніж інші регіони СНД. У зв’язку з цим набуває 
більшого значення подальша систематична фіксація усіх добре визначе
них і добре датованих знахідок викопних організмів навіть тоді, коли ці 
знахідки поодинокі і не зв’язані з проведенням великих робіт. Необхідно 
визначати і реєструвати усі знахідки, зокрема найважливіших викопних 
організмів, бо всі ці дані послужать тим масовим матеріалом, який 
потрібний для палеонтологічного картування. Необхідно прагнути до 
того, щоб не тільки науково-дослідні заклади, а й краєзнавчі музеї ста
ранно зберігали палеонтологічні документи, які трапляються раз на 
декілька десятків років. Роль окремих спеціалістів-палеонтологів у даний 
час дуже зросла. Ця роль особливо значна у справі контролю і перевірки 
правильності визначень тих чи інших викопних форм. Звідси висновок 
про те, що обмін досвідом, обмін колекціями, співдружність і
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взаємодопомога у роботі між палеонтологами й іншими спеціалістами 
повинні розширюватися та міцніти.

На різних палеонтологічних нарадах, які відбувалися в нашій країні, 
перед палеонтологами ставилось головне завдання -  палеонтологічне 
забезпечення геолого-розвідувальних робіт і геологічного картування, 
яке проводиться у широкому масштабі. На цих нарадах відзначалося, що 
виконання цих почесних завдань можливе тільки на основі глибокого, 
всебічного розвитку власне палеонтологічних досліджень, підвищення їх 
науково-теоретичного рівня. Перед палеонтологами досі стоять ці ж зав
дання. Поряд з накопиченням емпіричних даних, сьогодні, як ніколи, 
необхідні узагальнюючі, критичні та синтезуючі праці з різних питань 
палеонтології.

ГРИГОРІИ ВЕРБОВСЬКИИ -  
ЗАСНОВНИК КРАНОБУДУВАННЯ НКМЗ

Дзержинська Л.О., Дзержинський В.О.

На Новокраматорському машинобудівному заводі кранобудуванням 
займалися у період з 1934 по 1967, а також з 1992 й по сьогоднення.

Біля витоків школи кранобудування 
стояла дивовижна людина -  Григорій Гав
рилович Вербовський. Народився він у 
бідній родині селянина села Ілларії, що біля 
Луганську, в 1900 році. З п'ятнадцяти років 
пішов працювати. Був помічником кочега
ра, потім учнем слюсаря.

Григорій Гаврилович закінчив робіт
ничий факультет та Харківський технологі
чний інститут. Після здобуття технічної 
освіти поступив на роботу в якості конс
труктора з кранобудування на Краматорсь
кий завод (СКМЗ) і у 1929 році був відря
джений до Німеччини для підвищення 
кваліфікації.

За кордоном працював у цехах та конструкторському бюро фірми 
Демаг. Повернувся рівно через рік, у вересні 1930 року, і був призначе
ний начальником конструкторського бюро гірничозаводського тресту у 
місті Харкові (трест включав СКМЗ, Горлівський машинобудівний, До
нецький, Дружківсько-Торецький машинобудівний заводи). Після лікві
дації тресту у 1933 році працював на посаді начальника сектора механі
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зації Гіпросталі аж до відрядження на початку 1934 року на Новокрама- 
торський завод, де він працював конструктором по травень 1936 року, 
згодом начальником конструкторського бюро до жовтня 1938 року й 
заступником головного інженера заводу до червня 1939 року.

За період роботи на Новокраматорському заводі Г.Г. Вербовський 
спроектував великі машинні агрегати. Під його безпосереднім керівницт
вом проходило проєктування та розробка робочих креслень з таких скла
дних та відповідальних об'єктів, як травелерний кран вантажопідйомності 
20x5 т, проліт 45,6 метра, гартівний кран -  150x75 т, пресовий кран 
250x75 т, виробничий кран 100x20 т, кран 150x25 т, коксові машини та 
ряд інших конструкцій.

Особливо унікальним проєктом були підйомні крани для Волзької гре
блі. Серцем Волзького гідровузла стала найбільша з семи гідростанцій кана
лу -  Иваньківська ГЕС. Ця унікальна станція відкритого типу побудована на 
Волзі вперше в СРСР за американським зразком. Особливість відкритої гід
ростанції полягає у тому, що над генераторним приміщенням немає звичай
ної надбудови, де рухається мостовий кран, необхідний для монтажу механі
змів. При проєктуванні Іваньківський ГЕС передбачалося, що цю роботу 
будуть виконувати портальні крани, які піднімають та опускають щити греб
лі. Відсутність будь-якого досвіду у будівництві подібних машин й стислі 
терміни виконання робили завдання надзвичайно складним, вимагали винят
кового напруження і ретельної підготовки виробництва.

Механізми піднімали особливі затвори греблі, які давали навантаження 
на гак в залежності від напору води. Г.Г. Вербовський удосконалив констру
кцію кранів, що давало можливість скоротити терміни виготовлення і мон
тажу на місці установки. У 1934 році Григорій Гаврилович приступає до 
проєктування напівпортальних унікальних кранів вантажопідйомністю 150
40 т з допоміжним візком. Буквально через рік, восени 1935 року, перші два 
крани для спареної роботи на греблі були готові. Григорій Гаврилович за
пропонував оригінальну конструкцію, для виготовлення якої на НКМЗ впе
рше у кранобудуванні було застосовано зварювання.

Оригінальність конструкції полягала у тому, що вперше в історії 
кранобудування застосовувався перемикаючий пристрій швидкостей 
підйому вантажів, та вал з електромотором, який регулює хід гаків спа
рених кранів. При загальній вазі одного крана 293 т, головний візок мав 
вантажопідйомність 150 т, допоміжний 40 т. І хоча, в окремих випадках, 
навантаження зростало до 300 т, жодного разу підйомні крани з маркою 
НКМЗ не підвели водників, про що повідомляв на завод начальник буді
вництва каналу М. Берман.

Сам Григорій Гаврилович у своїх спогадах писав: «Новизна конс
трукції й велика відповідальність споруди поставили нас перед потребою 
випробувати крани на території заводу.
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Для цієї мети кран 
монтувався на спеціально
му стенді та відтворював 
усі рухи з заданим наван
таженням. Жоден з кранів, 
виготовлених заводом до 
цих пір, не проходив такого 
випробування. Відправля
ючи його на адресу замов
ника, ми знали, що машина 
повністю відповідає поста
вленим умовам».

Загальний вигляд крана Вербовського

За сміливість та оригінальну розробку конструкторських завдань при 
проєктуванні крана, особливо за механізм перестановки крана на запасні 
колії, Григорію Гавриловичу було видано авторське свідоцтво на винахід.

На пожовклих аркушах багатотиражної газети НКМЗ за 22 липня 
1938 року в передовій статті Г.Г. Вербовський характеризується як 
талановитий конструктор й гарний організатор колективу бюро кра- 
нобудівників. Робота під керівництвом Вербовського є хорошою шко
лою для молодих конструкторів.

Під керівництвом Вербовського проведено велику роботу з створен
ня загальносоюзного стандарту на ливарні та монтажно-виробничі крани.

Протягом двох років після уведення каналу в експлуатацію, Григо
рій Гаврилович займався ще одним гігантським проєктом. Він розробив 
суднопідіймач гідравлічного типу на 300т -  найбільше підйомне спору
дження для Північного Московського каналу. Унікальний механізм приз
начався для підйому та опускання річкових суден по вертикалі на 26,5 м 
тим, щоб вони могли переходити з верхнього горизонту каналу на нижній 
та навпаки. Цей проєкт не було реалізовано, тому що будівництву Півні
чного Московського каналу завадила війна.

Водночас із роботою на заводі, він займається педагогічною діяль- 
ностю у філії Харківського механіко-машинобудівного інституту в Кра
маторську. Читав курси: «Деталі машин», «Вантажопідйомні машини й 
безперервний транспорт» та ін. Григорій Гаврилович також керував 
дипломним і курсовим проєктуванням з цих дисциплін.

У вересні 1939 року його було відряджено у розпорядження Харків
ського механіко-машинобудівного інституту, де Григорій Гаврилович 
очолив кафедру гірничорудних машин і став деканом машинобудівного 
факультету. У жовтні 1939 року рішенням Вищої атестаційної комісії
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Комітету у справах вищої школи Г.Г. Вербовському присвоєно вчене 
звання професора.

У 1941 році він був евакуйований до міста Свердловськ, де працю
вав в Уральському індустріальному інституті у якості завідувача кафедри 
«Підйомно -транспортні та будівельні машини» і водночас був деканом 
механічного факультету.

У 1944 році професора Г.Г. Вербовського було запрошено на роботу 
до Харківського інституту інженерів залізничного транспорту, де він 
трудився до 1973 року на посаді завідувача кафедри деталей машин і 
підйомно-транспортних машин.

Ветерани праці НКМЗ, конструктори НКМЗ та СКМЗ з великою по
вагою згадують про цю людину, пишаються його трудовою біографією, що 
стала основою школи кранобудування НКМЗ. За минулий час НКМЗ під
нятий на рівень, що відповідає високій техніці, і є найбільшим в Європі. 
Обладнання з його маркою можна зустріти у 79 країнах світу. На НКМЗ 
створюються нові машини, що не виготовлялися раніше. Зокрема, у 1962 
на НКМЗ було виготовлено найпотужніший в світі розливний кран ванта
жопідйомністю 630 т для Маріупольського МК ім. Ілліча. За 20 післявоєн
них років на НКМЗ було випущено 70 кранів, кожен з яких по-своєму уні
кальний. З 1967 року кранобудування виключили з номенклатури заводу.

Проте, у 1993 заводські кранобудівники повернулися до цієї теми. У 
1995 році дуже високу оцінку за кордоном заробив металургійний колодя
зний кран, призначений для посадки і вилучення злитків з відділень нагрі
вальної печі. Подібні машини раніше на території країн СНД не випуска
лися. У 1996 році було освоєно виробництво ливарних кранів вантажопід
йомністю від 125 до 600 т, кувальних кранів вантажопідйомністю до 300 т, 
мостових та козлових кранів вантажопідйомністю від 5 до 500 т.

У виробництві гірничорудного та ковальсько-пресового обладнання 
НКМЗ створили пратцен-крани вантажопідйомністю 16 т для Алчевсько- 
го МК, кран колодязний вантажопідйомністю 10 т для криворізьких ме
талургів, два козлових грейферних крана вантажопідйомністю 10 т для 
Запорізького заводу феросплавів. Відмінні риси запорізьких кранів від 
раніше випущених вітчизняних полягають у збільшеному ресурсі та пок
ращеній технологічності.

У грудні 2001 НКМЗ було визнано головним заводом з виготовлення 
портальних кранів спільного з Kranbau українсько-німецького підприємства. 
У 2004 перший портальний кран КПП-16/20/36 Сокіл-Україна було постав
лено Одеському торговельному порту, а 2006 аналогічний кран отримав 
Феодосійський торговельний порт. У 2010 новокраматорці поставили Ізма
їльському морському торговельному порту портальний повноповоротний 
кран КПП 16/23/32-36/28/20 ... 8 Стерх власної конструкції.

За останні 10 років кранобудівники заводу поставили:
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ПрАТ «МК« Азовсталь» м.Маріуполь: кран ливарний в.п. 450 + 
100/20, кран ливарний в.п. 125 + 30, кран ливарний в.п. 225 + 63, Кран 
ливарний в.п. 450 + 100/20;

ПрАТ «ММК ім Ілліча» м.Маріуполь: кран ливарний в.п. 225 + 63/20.
ПрАТ Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»: перева

нтажувач рудно-грейферний Q = 32тонн
ПАТ «ДМКД», Кам’янське: кран ливарний в.п. 320 + 100/20.
Минає час, на підприємство приходять нові молоді конструктори, і 

тому маємо надію, що школа кранобудівництва Г.Г. Вербовського буде 
існувати.

КРАШЕНІННІКОВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Діденко Т.О.

Перифразуючи широковідоме висказування «Українського цвіту по 
всьому світу», можна сказати -  «Ніжинського цвіту по всьому світу». Про 
такий цвіт української нації, про одного з таких відомих в світі людей далі 
піде мова. Родовід ніжинських меценатів Кушакевичів виявився доволі 
цікавим та розгалуженим. Священицька лінія цього родоводу доволі відо
ма, а от діти та онуки з цієї родини ставали дослідниками, чиновниками, 
науковцями. Про одного з таких людей і висвітлимо інформацію.

Тож спочатку декілька слів про родовід. Єфим Кушакевич -  свяще
ник Пантелеймоно-Василівської церкви міста Ніжина. Єфим Федорович 
мав п’ятеро дітей: Олексія, Софію, Олену, Сергія, який був видатним 
біологом, але помер в молодому віці, та Єлизавету, що вийшла заміж за 
Михайла Павловича Крашенінникова, який свого часу закінчив класичне 
відділення Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбо- 
родька і викладав в гімназії латину та грецьку мову.

У М.П. Крашеніннікова було п’ятеро дітей, з яких наукою займався 
тільки один -  Сергій Михайлович Крашенінніков. Народився він у місті 
Слуцьку 25 жовтня 1895 року. Освіту отримав у Київській 7-й гімназії, 
закінчивши яку к 1913 році, в той же рік вступив на природничий відділ 
фізико-математичного факультету Київського університету. Отримавши 
у 1920 році випускне свідоцтво, він протягом 1920 -  1921 років працює 
асистентом кафедри зоології. Для підготування до професорської діяль
ності, беручи до уваги його прекрасні здібності як науковця, його у 1021 
році залишають стипендіатом при цій кафедрі.

За період навчання по 1924 рік він викладав у різних навчальних за
кладах. У 1924 -1934 роках він перебував на посаді доцента і згодом про
фесора Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту і потім Київсь
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кого зоотехнічного інституту, викладає курси паразитології та зоології. 
До 1941 року Сергій Михайлович викладав курс протистології в Київсь
кому університеті. В своїй автобіографії, написаній у грудні 1941 року, 
він ідентифікує себе як кандидата біологічних наук, завідувача кафедри 
зоології Білоцерківського сільськогосподарського інституту, сина вчите
ля, українця. Докладніше про це дізнаємось, цитуючи автобіографію: «У
1920- 1022 роках працював на посаді завідуючого ентомологічним бюро 
Подільської філії сільськогосподарського вченого комітету України. Був 
на посаді лектора зоології Вінницького фармацевтичного технікуму у
1921- 1923 рр., протягом 1922 -1923 рр. працював на посаді лектора гіс
тології та анатомії людини у Вінницькому інституті народної освіти. 
Протягом 1923 -1930 років був на посаді доцента, потім професора Київ
ського ветеринарно-зоотехнічного інституту, де викладав курси зоології 
та паразитології. Був на посаді нештатного наукового співробітника 
Дніпровської біологічної станції 1926 -1930 рр. працював на посаді про
фесора в Київському зоотехнічному інституті у 1930 -1934 рр., де завіду
вав кафедрою біологічних дисциплін та викладав курси зоології та пара
зитології. Влітку 1927 року був у відрядженні в Ленінграді і працював у 
лабораторії професора В.А. Догеля, досліджуючи цитологію інфузорій 
шлунку жуйних. Влітку 1927 р. у природничому Петергофському інсти
туті вивчав новітні методи протистологічної техніки. У 1930-1935 рр. пра
цював в інституті зоології та біології УАН на посаді завідуючого секцією 
протистології при відділі морфології , а потім на посаді завідуючого секці
єю паразитології. У 1936 році одержав ступінь кандидата біологічних наук 
за постановою комітету в справах вищої школи. У 1939 -  1940 роках ви
кладав у Київському педагогічному інституті та Київському університеті. 
Паралельно у 1934 -1941 рр. працював на посаді завідуючого кафедрою 
зоології Білоцерківського сільськогосподарського інституту».

С.М. Крашенінніков був дійсним членом Наукового товариства 
імені Шевченка та Української вільної Академії наук. На жаль, короткий 
період його життя під час окупації не досліджений, але відомо, що у 1944 
році він емігрує до Німеччини, працює в Мюнхені професором Українсь
кого технічно-господарського інституту. Перебуваючи в Мюнхені, у 1950 
році С. Крашенінніков захищає докторську дисертацію в Українському 
вільному університеті. Того ж року С. Крашенінніков переїздить до Аме
рики, де працює в Академії природничих наук Філадельфії, Пенсільван
ському університеті, університеті Маямі, продовжуючи свої наукові дос
лідження. Він був головним дослідником цитології університету Маямі.

Сергій Михайлович Крашеннінгіков все своє свідоме життя іденти
фікував себе, як українця і був автором низки праць, присвячених україн
ській культурі. Помер С. Крашенінніков і похований в м.Філадельфія, 
США 27 серпня 1987 року.
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ ТУЗЛЯНСЬКОГО 
СОЛЯНОГО ПРОМИСЛУ ОДЕСЬКОГО ПОВІТУ ХЕРСОНСЬКОЇ

ГУБЕРНІЇ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХІХ -  ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ)
Дробний В. С.

Економічний розвиток поселень Одеського повіту Херсонської губер
нії середини-кінця ХІХ ст. починає доповнюватися різними галузями про
мислового виробництва. Окрім виробництва товарного хліба, поселяни 
починають активно залучатися до видобутку та переробки нерудних кори
сних копалин, таких, як глина та вапняки, виробництво цегли, черепиці та 
різка будівельного каменю. Одним з напрямків розвитку приморської зони 
поселень повіту стало збирання лиманської осадної солі, чому сприяла 
мережа лиманів на березі Чорного моря в межах Одеського повіту [4].

Тузлівський соляний промисел було організовано в останній чверті. 
ХІХ ст. на соляній засухі, що перебувала у власності купця І гільдії
І.М. Бродського. Розробка ж промислу проводилася компанією «Сарача і К°» 
на умовах, за якими власник надає кошти для організації промислу, а прибу
ток отримує у вигляді третьої частини видобутої солі [1, с. 390; 5, с. 344].

Фінансування з боку землевласника дозволило компанії швидко та 
досить якісно облаштувати промисел, та забезпечити його морською 
водою. Через відсутність у засухі ропи її доводилося доставляли каналом, 
перші 150 сажнів якого розташовувалися в морі маючи вигляд довгого 
жолобу, збитого з дошок та розташованого на козлах. Наступна частина, 
проходила через піщаний пересип, і мала вигляд рівчаку, 150 сажнів стін 
якого викладені дошками, висота яких, не перевищує одного аршину з 
такою ж шириною нижньої частини, решта відстані була прорита у міс
цевому мулі, що дозволило не укріплювати стіни дошками. Загальна 
довжина каналу складала близько однієї версти [1, с. 390; 2, с. 87].

Морська вода каналом потрапляла до засухи, не доходячи до осадо
чних басейнів ще близько версти, обмежена огорожею, що майже повніс
тю перегороджувала засуху й мала довжину близько 620 погонних сажнів 
при висоті півтора аршини, та такій же ширині. На ній було облаштовано 
ряд шлюзів для пропуску води у перший, підготовчий, басейн. Шлюзи, 
облаштовані на огорожі, ходили в пазах, облаштованих трьома стойками 
до чотирьох вершків товщиною. Під порогом кожного з шлюзів забито 
ряд шпунтових дошок [1, с. 390]. З північної та північно-західної сторін 
промисел був огороджений земляними греблями, з метою відводу від 
засухи прісних вод. На них, також, було організовано ряд шлюзів.

Промисел складався з трьох рядів осадочних басейнів, розташова
них вздовж берегів, та рядом басейнів для підготовки ропи. Осадочні 
басейни у більшості своїй були відокремлені один від одного невеликими 
валами, висотою дві дошки, ті ж, що розташовувалися при березі, мали
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вал висотою в одну дошку. Два басейни для підготовки ропи займали 
середину засухи, і також були огороджені невеликими валами висотою 
вже в три дошки та шириною один аршин.

На відміну від кримських соляних промислів, шви дошок на Тузлян- 
ському промислі не конопатилися рослинами чи іншими матеріалами, 
місцевий мул повністю задовольняв робітників при промазці швів, не про
пускаючи при цьому воду. Усі вони були оснащені системою шлюзів для 
пропуску морської води, випуск вод на промислі не здійснювався з метою 
швидшого насичення соляного розчину та початку його випарювання.

Розподіл морської води по басейнам здійснювався за допомогою 
шести гвинтів Архімеда, вартість кожного з яких, не перевищує 500 руб
лів, що разом не перевищує 3.000 рублів. Використання гвинтів дозволя
ло власникам промислу зекономити на купівлі парової машини та паливі 
для неї, окрім цього, гвинти не потребували вартісного догляду. Також 
важливим фактором використання гвинтів перед паровою машиною була 
дороговизна забезпечення останньої необхідною кількістю прісної води 
для безперебійної роботи [1, с. 390]. Гвинти, окрім цього, виготовлялися 
на промислі силами місцевих теслярів та ковалів, з активним залученням 
до виготовлення поточного ремонту та експлуатації агрегатів жителів сусі
днього села Тузли. Активне використання гвинтів відбувалося при запов
нені осадових басейнів, при цьому працюють по двоє коней та чотири змі
ни погоничів. Плата останніх -  шість-сім рублів у місяць, утримання коней 
було зручним та дешевим завдяки близькості поселення [1, с. 394].

Одним з аспектів підприємницької діяльності власників соляного 
промислу був продаж солі. З цією метою ними було збудовано пристань 
в акваторії Березанського лиману для відправки вантажів до сусідніх 
великих, міст -  Одеси, Очакова та Миколаєва. Пристань облаштована на 
самому лимані, в трьох-четвертих версти від його гирла та в семи верстах 
на північ від земської переправи. Вона була збудована з дерева і мала 
вигляд помосту шириною один та довжиною 75 сажнів розташованого на 
козлах, забитих в дно лиману на один сажень. Проте, навіть таке облаш
тування не захищало пристань від перевертань при штормах.

Підвезення вантажів до пристані здійснювалося воловими упряжка
ми та парокінними підводами шляхом найму місцевих жителів. За доста
вку на пристань плата здійснюється з кожної тисячі мішків, кожний з 
яких мав вагу п’ять пудів, за різними тарифами відповідно до лінії басей
нів, з яких возиться сіль. Що, відповідно, становило 11 рублів зі східного 
ряду осадочних басейні, 13 з північного та 15 західного [1, с. 390].

Проте, доставка водою через пристань на лимані мала і ряд незруч- 
ностей. Мілкий фарватер, глибина якого біля пристані досягала п ’яти 
футів, не дозволяв завантажувати судна повністю, через що їм доводило
ся виходити у відкрите море маючи на борту половину вантажу, і вже там
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довантажуватися з дрібних суден до загальної тоннажності у вісім -  де
сять тисяч пудів. Іншим фактором, що утруднював транспортування солі 
через Березанську пристань, було використання її для відвантаження 
зернового хлібу. Проте, для прикладу у 1883 р. загальна млявість хлібної 
торгівлі в причорноморських портах дозволила не лише зосередити прис
тань на цілковито соляних вантажах, а й заробити на різниці між вартістю 
доставки Тузлянської та Кримської солей до Одеси. При низькій вартості 
транспортування першої -  у середньому в дві копійки, транспортування 
другої стабільно коштувало чотири копійки з пуда. Це, в свою чергу, до
зволяло максимально здешевити вартість першої, що збільшувало об’єми її 
купівлі перед Кримської та Куяльницькою сіллю [1, с. 389; 3, с. 57-58].

Таким чином, сіль Тузлянського соляного промислу, завдяки деше
вій, проте не зовсім зручній доставці, могла конкурувати не лише з сіллю 
видобутою на кримських соляних озерах, але й з тою, що була зібрана на 
сусідньому Куяльницькому лимані. Технічне ж  оснащення, організоване 
з врахуванням місцевих умов та можливостей власників й робітників, 
дозволяло промислу довгий час лишатися рентабельним при мінімальних 
витратах на утримання та ремонт матеріально-технічного оснащення.
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СТАЛЬ_ ДЛЯ ПАЛАЦУ РАД 
Журило А.

Чим далі від нас відходять часи першої половини ХХ сторіччя, тим 
більш фантастичними нам здаються проекти того часу. До таких проектів 
належить і Палац Рад. Аналогів подібним будівлям світова практика не 
знала. Будівля, висотою понад 400 метрів зі стометровою статуєю вождя 
світового пролетаріату, повинна була символізувати перемогу нового
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політичного ладу. Саме для побудови цієї будівлі в кінці 1931 р було 
знищено красивий храм Христа Спасителя.

Передбачувана площа будівлі становила 11 гектарів з об'ємом будів
лі понад 7,5 млн. кубічних метрів (за об’ємом -  це три піраміди Хеопса). 
Вага конструкцій будівлі перевищувала 1,5 млн тонн. Колони каркаса 
нью-йоркського хмарочоса «Емпайер Стейт Білдінг» (висотою 383 метри, 
на той момент -  найвища будівля в світі) тиснули на землю з силою в 
4700 тонн, а кожна колона вежі Палацу Рад повинна була нести наванта
ження від 8000 до 14000 тонн. Загальна вага лише сталевих конструкцій 
перевищувала 350 000 тонн. На матеріалах для Палацу не економили.

Зрозуміло, що серйозні навантаження на сталевий каркас будівлі 
вимагали високоякісного металу. Тому в 1939 році на базі Харківського 
Українського науково-дослідного інституту металів (УкрНДІМет) була 
виконана серйозна дослідницька робота з розробки технології виплавки і 
прокатки корозійно-стійкої сталі для побудови будівлі Палацу Рад.

Роботами керував професор Євген Григорович Шумовський, меха
нічні випробування виконував канд. техн. наук К. М. Клімов, металогра
фічні дослідження проводив інженер С. В. Тимченко, дослідження на 
корозійну стійкість проводив інженер К. І. Смислов [1, с. 3].

Для виконання металевих конструкцій пропонували сталі МС, ДС і 
кортен, які було виплавлено і прокатано на вітчизняних заводах ім. 
Фрунзе, ім. Дзержинського, Запоріжсталь і «Червоний Жовтень».

В першу чергу досліджувалася половина зразків на визначення кри
тичної температури старіння сталей. Друга половина зразків досліджува
лася на визначення критичної температури крихкості після різного виду 
обробки сталі -  після прокатки, розтягування на 10% і старіння.

Хімічний склад сталі МС включав: 0,19% вуглецю, 0,2...0,4% крем
нію, 1,2% марганцю, 0,4% міді, 0,02% фосфору, 0,02% сірки.

Хімічний склад сталі ДС (за деякими даними -  це російська абревіа
тура «Дворец Советов») становив: 0,17...0,2% вуглецю, 0,2...0,3% крем
нію, 0,7..0,9% марганцю, 0,4 ... 0,6% хрому, 0,4 ... 0,6% міді, 0,02% фос
фору, 0,014...0,04% сірки.

Хімічний склад сталі кортен включав: 0,1% вуглецю, 0,2% кремнію, 
0,2% марганцю, 0,5 ... 1,2% хрому, 0,5 ... 0,9% міді, 0,1...0,2% фосфору, 
0,03% сірки [1, с.8].

Таким чином, три марки сталі, близькі за своїх хімічним складом, 
мали різні експлуатаційні властивості. Треба було визначити найкращу 
для використання спочатку в будівлі Палацу, а потім -  усюди, де була 
потреба в таких сталях.

Цікаво, що кортенівська сталь (від англійського COR-TEN steel, тоб
то CORrosion TENsile) була розроблена знаменитою американською ста
леплавильною компанією «Юнайтед Стейтс стіл Корпорейшн» на самому
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початку ХХ століття. Сталь була атмосферно стійка і знайшла широке 
застосування в мостобудуванні, будівництві, суднобудуванні.

Патина, яка є характерною для кортенів (вельми нагадуючи заіржав- 
лену сталь, якою вона і є) гарантувала захист від подальшого окислення і 
забезпечувала успішне застосування сталі не тільки в конструктивних 
цілях, але і в декоративних. Втім, з агресивними середовищами кортени, 
на жаль, не справляються. Донедавна вважалося, що кортенівські стали ні 
в колишньому СРСР, ні в пострадянських країнах до ХХІ століття не 
застосовувалися. Тому відсутні нормативи і стандарти на цю сталь з кра
сивою бархатистою фактурою. Але ці дані не об'єктивні.

Ще до Другої світової війни в колишньому СРСР не тільки успішно 
виплавляли, а й випробовували кортенівські сталі. За хімічним складом 
вони займали проміжне місце між кортеном «А» і кортеном «В» компанії 
«Юнайтед Стейтс стіл Корпорейшн». Це було виправдано, так як за вар
тістю кортен був істотно дешевше нержавіючої сталі. Близькі до кортену 
за хімічним складом були і сталі МС і ДС. Швидше за все, вітчизняний 
кортен був скопійований з американського аналога.

Відомо, що корозія не тільки не руйнує кортен, але навіть зміцнює йо
го. Мікронна патина утворюється досить швидко і працює довго. Цікаво, 
що в різних кліматичних умовах колір патини, як правило, відрізняється. 
На колір патини впливають температура повітря і відсоток його вологості. 
Причому, в тропіках кортен працює погано через високу вологість. В су
часних умовах нерідко патину утворюють штучно, особливо для художніх 
цілей. Така сталь добре обробляється тиском і зварюванням.

Результати випробувань зразків в 1939 р. показали досить серйозні 
проблеми технології: тільки чотири зразки відповідали ТУ за межею 
міцності на стиск. Межа міцності на розтяг і відносне подовження майже 
у всіх зразків відповідали вимогам ТУ [1, с.18].

Критична температура старіння сталей становила 250-350 оС. А кри
тична температура крихкості всіх сталей після прокатки становила від -40 
до -70 оС. Такі значення навіть в різко континентальному кліматі Москви 
забезпечували стійкість майбутньої будівлі.

Дослідження шлакових і неметалевих включень довели можливість 
широкого використання сталей: включення займали від 0,006 до 0,07% 
ваги сталі. Цікаво, що найширший розкид значень вимірювань був у кор- 
тенівської сталі, виплавленої на заводі ім. Дзержинського.

Сталі ДС і МС мали більш вузький діапазон розкиду значень. Плавка 
№ 1006 заводу ім. Фрунзе мала включення 0,000% від ваги сталі [1, с.21].

Особливе місце займали дослідження на корозійну стійкість. 195 
зразків з 13 плавок випробовували групами по 3 зразки в самих різних 
умовах. Це була звичайна атмосфера (аеробудка), суміш води, вуглекис
лого і сірчаного газів, в синтетичній морській воді (колесо Гарднера) і у
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водопровідній воді (гойдалка Дірмонта). Перед випробуваннями зразки 
знежирювалися, висушувалися, зважувалися і завантажувалися у відпові
дні середовища. Зразки, випробовувані у воді, поперемінно змочувалися і 
висушувалися 4 рази на годину. Випробування показали, що в умовах 
атмосфери не оброблені сталі ДС і МС майже рівноцінні, втрачаючи в рік 
0,025-0,003 мм.

Якщо сталь була оброблена тиском, то кортен був більш корозійнос
тійкий, йому трохи поступалася сталь ДС і ще більш -  сталь МС. У річ
ковій воді всі сталі мали приблизно однакову стійкість.

Дане дослідження дало розвиток металургії сталей з спеціальними 
властивостями та на довгі роки стало орієнтиром для досліджень та фун
даментом для стандартів з механічних досліджень сталей та інших конс
трукційних матеріалів.

Для влаштування каркаса будівлі була обрана сталь ДС, близька за 
хімічним складом і механічними властивостями до кортену. Прокат з цієї 
сталі обробляли в Москві на спеціально побудованому заводі. Там сверд
лили отвори під заклепки, знімали фаски на колонах, полірували поверх
ні балок і каркасу.

Вже в 1940 році почали монтаж каркаса будівлі. Ударне будівництво 
за рік виросло над містом на 7 поверхів.

Але почалася Друга світова війна і будівництво було заморожено. 
Об'єктивно кажучи, сталь ДС боронила Москву не гірше бійців ополчен
ня. З демонтованого каркасу виготовляли протитанкові їжаки та протипі
хотні загородження. Це було на разі: перевезення по залізницях швидко 
перейшло на військовий лад, зв'язок з металургійними заводами було 
перервано, чимало кваліфікованих робочих вступили до лав армії. Пізні
ше виявилося, що сталь ДС добре зварюється (як і більшість низьковуг
лецевих сталей) і не потребує чисельної кількості заклепок.

У виплавку знаменитої сталі вітчизняні металурги вклали не тільки 
працю своїх рук, а й душу. Не дивно, що оборонні споруди створили 
чимало перешкод нахабним загарбникам. Згодом фундамент палацу було 
використано при будівництві найбільшого в світі відкритого плавального 
басейну. У дев'яності роки ХХ сторіччя на цьому ж фундаменті віднови
ли храм Христа Спасителя, знесений у грудні 1931 року.

А нам залишається з вдячністю згадувати наших славних поперед
ників, які успішно вирішували найскладніші інженерні завдання в мир
ний і у військовий час.

Література
1. Звіт УкрНДІМету «Разработка методов выплавки и прокатки кон

струкционных коррозионно-устойчивых сталей, отвечающих требования 
сталей для строительства Дворца Советов». Харків, 1939. -  23 с.
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ДОЛЯ ПРОФЕСОРА МАТЕМАТИКИ ХТІ ІВАНА БЕЛЯНКИНА 
Журило О.Д., Гелетто В.М.

Математика-королева наук! Ця аксіома багаторазово підтверджена 
на практиці. Проте, в Харківському технологічному інституті довгий час 
математику читали викладачі -  сумісники з Імператорського університе
ту. Таке становище тривало до початку ХХ століття.

Випускник Київського університету Святого Володимира, 
І.І. Бєлянкін з 1898 року викладав математику в Київському політехніч
ному інституті, в 1903-1905 рр. керував вправами з механіки. У 1908 році 
він переводиться в Харківський технологічний інститут, де читає курси 
лекцій з математики, теоретичної механіки, статики, динаміки [1, арк. 3]. 
Його кар'єра стрімко розвивається: в 33 роки він стає професором теоре
тичної механіки. Скромний, небагатослівний, принциповий, що має кіне
матографічну зовнішність, Іван Іванович був завидним нареченим. Але 
холостяцьке життя його цілком влаштовувала. Через все своє коротке 
життя він проніс лише одну любов -  до Її Величності математики!

Внаслідок відсутності в ХТІ кафедри математики (і, звичайно, штат
ного професора), саме І. І. Бєлянкін представляє Київський політехнічний 
інститут на Міжнародному конгресі математиків у Римі в 1908 році, Хар
ківський технологічний інститут -  на Московському з'їзді природознав
ців і лікарів (1909 р.), на 1-му російському з'їзді викладачів математики 
(1911 р.) [2, арк. 2]), в 1912 році -  в Кембриджі. (Керівництво Інституту 
намагалося відкрити хоча б ад'юнкт-професорську кафедру з математики, 
щоб не залежати від університету в такому важливому питанні, як викла
дання «цариці наук», але питання затягнулося на довгі роки [3, арк. 2]).

У 1910 році І. І. Бєлянкін виступив зі вступною лекцією перед сту
дентами ХТІ. Студенти почули полум'яний гімн любові до математики. 
Вчений вів за собою слухачів у дивовижний світ науки і творчості. Лег
кість викладу, історичний екскурс, цитування думок відомих математи
ків, зв'язок із сучасністю -  все це було присутнє у виступі. (Повний текст 
лекцій і сьогодні прикрашає математичний розділ НТБ НТУ «ХПІ»).

І. І. Бєлянкін був виключно обдарованою людиною. Його твори міс
тять як наукові праці, так і навчальні видання. Він є автором підручників 
і задачників з механіки, кінематики, статики, з аналітичної геометрії, 
диференціального числення, стереометрії, механіки, а з 1912 р. і з аеро
динаміки. Деякі видання перевидавалися по два-три рази, а «Завдання з 
диференціального числення» в 1908 році вийшли четвертим виданням.

У 1911 році з ініціативи Івана Івановича Бєлянкіна почесним членом 
Харківського технологічного інституту імператора Олександра ІІІ обрали 
Президента Московського математичного товариства Миколу Єгоровича 
Жуковського [4, арк. 10]. У листі директору Інституту Микола Єгорович
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дякував «за високу честь, надану обранням у почесні члени ХТІ імпера
тора Олександра ПІ" [4, арк. 5].

Іван Іванович Белянкін гідно представляв молодих викладачів у на
вчальному комітеті, виконуючи обов'язки його секретаря. Принципова 
людина, з прекрасним освітою і вихованням, розумний, тактовний педа
гог. У багатьох він викликав повагу, а у деяких -  заздрість. Втім, Іван 
Іванович був скромною людиною, аскетичного способу життя. За свід
ченням сучасників [5], він мав «вельми серйозну наукову підготовку», 
нейтрально ставився і до колег, і до начальства. А ще був «вкрай правих 
поглядів», «не примикавши, однак, до думок колег».

Щирі товариські стосунки пов'язували його з професором Василем 
Івановичем Альбіцьким та його родиною. До приходу дорогого гостя 
спочатку Ганною Абрамівною (господинею будинку), а потім її дочками 
-  Олександрою і Антоніною, заварювався чай за сімейним рецептом і 
педагоги в кабінеті глави сім'ї, іноді до пізнього вечора, розбирали ту чи 
іншу складну інженерну проблему з гідравліки, математики або теорети
чної механіки. Величезний досвід в гідравлічних будівлях Василя Івано
вича і незвичайні здібності Івана Івановича дозволяли знайти рішення 
будь-яких, здавалося б, нерозв'язних інженерних проблем. Досить часто в 
цих розмовах брав участь Володимир Васильович Альбіцький, лаборант 
ХТІ, не упускав шансу поспілкуватися зі своїм кумиром. І ніхто не звер
тав уваги на різницю у віці і службовому становищі. Бувало, Іван Івано
вич сідав за рояль. Грав він класику на рівні професійного музиканта. 
Іноді старша дочка, Олександра Василівна, грала з гостем в чотири руки. 
Іван Іванович з гордістю носив кашне, пов'язане спритними пальцями 
дівчини, і прикрашене його монограмою. Олександра Василівна дбайли
во зберігала дрібнички, привезені їй Белянкіним із закордонних поїздок, і 
очікувала пропозиції руки і серця.

Ерудованість Івана Івановича, знання кількох європейських мов, на 
яких він читав технічну літературу, зарубіжні відрядження (які були дуже 
корисними і пізнавальними), вміння порівнювати і аналізувати дозволяли 
йому компетентно висловлюватися з найрізноманітніших питань техніки. 
Цікава була його манера висловлюватися. Він знімав пенсне, протирав 
його скла, не поспішаючи поставляв його на ніс і, використовуючи утво
рену паузу для приведення в порядок своїх думок, починав їх викладати і 
розвивати в зрозумілій для співрозмовника манері. Як правило, спереча
тися з логікою і життєвим досвідом Івана Івановича було справою мар
ною. Аналітичний розум видатного математика забезпечував його пере
вагу в будь-якій суперечці в області точних наук. А спостережливість, 
тактовність, доброзичливість, делікатність і принциповість І.І. Бєлянкіна 
посилювали цю перевагу. З нього міг би вийти непоганий дипломат або
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розвідник, але він вибрав її Величність Математику і не зраджував їй все 
своє коротке життя.

І раптом, після стрімкого зльоту, молодий професор важко захворів. 
Лікарі ставлять діагноз: ртутне отруєння. Молодий організм педагога 
намагається допомогти зусиллям лікарів, але марно: 2 лютого 1913 р., 
його благородне серце, змучене важкою хворобою, зупинилося. На жаль, 
не допомогли ні зусилля медиків, ні клопоти друзів, ні старий батько, 
який приїхав з Києва.

За твердженням лікарів, причина передчасної болісної смерті про
фесора (у віці 37 років) -  в отруєнні сполуками ртуті. З ініціативи сімейс
тва Альбіцьких було призначено розслідування. У тому, що трапилося, 
звинувачували колишнього фельдшера інституту, а на той час -  догляда
ча будівель Євлампія Андрійовича Мороза [6]. Мороз був узятий під 
варту [6, арк. 28]. Піклувальник Харківського навчального округу в сек
ретному листі прямо писав директору Мухачову, що Мороз звинувачу
ється в схилянні прислуги Бєлянкіна, Марії Своровської, до отруєння 
професора Бєлянкіна. Отрутою прислугу забезпечив Мороз.

Бєлянкін, будучи молодше Мороза, займав істотно більш високе 
службове становище. Мороз походив з селянської сім'ї і, будучи старше 
дворянина Бєлянкіна на 6 років, істотно відставав від нього в кар'єрному 
зростанні [6, арк. 27] і, як наслідок, в платні. Дворянське походження, 
помножене на виняткові здібності І. І. Бєлянкіна, дозволило йому зроби
ти непогану кар'єру: не досягнувши сорока років, він мав чин статського 
радника і непогані перспективи підвищення по службі.

За волею батька І. І. Бєлянкіна, Івана Григоровича, тіло сина похо
вали в Києві. В останній подорожі шию педагога прикрашало кашне руч
ної в'язки з його монограмою. Скільки сліз було пролито -  знала лише 
подушка Олександри Василівни Альбицької. Більшого дозволити собі в 
ті часи незаміжня дівчина не могла.

За заповітом професора Бєлянкіна, його душоприказником був призна
чений Василь Іванович Альбицький. Виконуючи волю свого друга, Василь 
Іванович передав солідні грошові суми: Університету Святого Володимира -  
15000 рублів і київської гімназії -  3000 рублів. (Для порівняння: двоповерхо
вий будинок в околицях Інституту коштував у той час 2700 -  3500 рублів.) 
960 томів книг покійний заповів Харківському технологічному інституту, а 
рухоме майно -  Харківському «Дому працьовитості» [5].

Як справедливо пишуть сучасні автори: «склад його книжкової ко
лекції, вибір авторів, зміст записів на книгах малюють сучасникам порт
рет людини, відданого науці, з чудовим знанням європейських мов, вели
кою ерудицією, неабияким гострим розумом і великою працездатністю. 
Книги з дарчими написами з його колекції свідчать про те, що вчений
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користувався великою повагою колег з Київського університету, Харків
ського технологічного інституту, навчальних закладів Росії» [7].
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РО ЗВИ ТО К  Н АУК И  Н А П ЕРЕТИ Н І РІЗН И Х  ГАЛ УЗЕЙ  ЗНАНЬ  
(як гідродинаміка допомагає зрозуміти  

особливості будови органів нюху у деяких риб)
Забуга А.Г., Зінченко А.С.

У науці часто трапляється 
так, що відповідь на деякі питан
ня не може бути знайдена в ме
жах лише однієї певної галузі 
знань. Прикладом такого питан
ня може бути проблема пояснен
ня будови ніздрів деяких риб, 
таких, як, наприклад, гігантська 
мурена (Lycodontis ]ауапісш) та 
синя мурена (ЯИіпвтигаєпа 
атЬоіпетіі). Ніздрі цих риб 
виступають над поверхнею шкіри у вигляді коротких трубочок [1].

Вищезазначена особливість будови ніздрів деяких риб була відома 
давно. Вона, наприклад, була описана ще у 1890 році Вільямом Бетсоном 
[2]. Але з ’ясувати роль трубочок на кінцях ніздрів вдалося лише на поча
тку 1990-х років професору Стенфордського університету Марку Денні 
[3, 4]. Як виявилося, трубочки потрібні для того, щоб зменшити вплив
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граничного шару, який перешкоджає потраплянню розчинених у воді 
речовин до ніздрів риби, а, отже, може погіршувати відчуття нею запахів.

Поняття граничного шару вперше ввів 12 серпня 1904 року німець
кий механік і фізик Людвіґ Прандтль на ІІІ Міжнародному конгресі ма
тематиків у Гейдельберзі, Німеччина [5, 6]. Граничний шар являє собою 
тонкий шар рідини або газу біля поверхні твердого тіла, який характери
зується сильним градієнтом швидкості течії рідини (газу) і ефектом 
в’язкості [7]. Виникає граничний шар через неможливість існування роз
риву швидкості у об’ємі рідини (газу) або на поверхні твердого тіла.

Навколо риби, яка знаходиться у воді, що рухається відносно неї 
(внаслідок наявності течії та/або того, що риба пливе), також виникає 
граничний шар, товщина якого може сягати 2 мм [4]. Саме у воді гранич
ний шар може суттєво перешкоджати дифузії розчинених у об’ємі цієї 
рідини речовин до органів чуття живих істот. В ’язкість повітря значно 
менша, ніж у води, а тому для істот, які мешкають на суші, граничний 
шар не має такого значного впливу на сприйняття ними запахів. Оскільки 
здатність до хорошого відчуття запахів є важливою для виживання бага
тьох видів риб, у процесі еволюції сформувалися різні особливості будо
ви їхніх органів нюху, які дозволяють знизити негативний вплив гранич
ного шару. Однією з таких особливостей є, як було сказано вище, ніздрі, 
що виступають над поверхнею шкіри у вигляді коротких трубочок. Тру
бочки мають достатню довжину, щоб вловлювати розчинені у воді речо
вини, минаючи граничний шар, а, крім того, допомагають встановити 
місцезнаходження джерела запаху [8].

Окрім трубочок у риб зу
стрічаються ще й інші особ
ливості та способи знизити 
вплив граничного шару на 
сприйняття запахів. Так, на
приклад, чорно-плямиста
затяжка (Агоґкгоп
nigropunctatus) має органи 
відчуття запахів, що виступа
ють на декілька міліметрів 
над поверхнею шкіри [4].

Ще зустрічаються риби, які намагаються швидше плавати з метою 
зменшення товщини граничного шару та інтенсифікації дифузії розчине
них у воді речовин до органів нюху. Така поведінка спостерігається, на
приклад, у печерної тетри (Аііуапах]огёат) [4].

Як можна бачити з наведених вище прикладів, знання законів гідроди
наміки і, зокрема, поняття граничного шару дозволяють зрозуміти деякі 
особливості поведінки і будови органів нюху у риб. Цікаво, що багато чого,
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що стосується будови органів нюху у риб, а також деякі властивості гранич
ного шару у гідродинаміці були відомі вже наприкінці ХІХ -  початку ХХ 
століття. Але розуміння того, як можна застосувати закони гідродинаміки до 
пояснення особливостей поведінки та будови органів нюху у риб прийшло 
значно пізніше -  лише на початку 1990-х років.
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ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ХІМІКІВ 
У ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ БАГАТСТВ КРАЇНИ 

Забуга Г.В.

Хіміки Харківського університету, першого на теренах України, ро
зпочали свою діяльність з вивчення природних багатств краю, вивчення 
їх складу та класифікації. Нагальні потреби суспільства знаходили живий 
відгук у викладачів університету. Одним із видатних професорів цього 
навчального закладу був Фердинанд Іванович Гізе. Зокрема, Ф. І. Гізе 
належить низка досліджень місцевих мінеральних вод і глин та їх цілю
щих властивостей [1]. Чимале значення для економіки країни мала його 
монографія, присвячена удосконаленню важливої галузі вітчизняної про
мисловості -  виробництву селітри [2]. Цей промисел, що був на той час 
важливим для господарства Півдня Росії, проводився за старими засоба
ми, і Ф. І. Гізе надає цінні рекомендації щодо більш результативного та 
прибуткового його ведення. У вступі до монографії він писав: «Я відчу
вав себе в змозі сприяти поширенню хімічних знань і тим достойним 
засобом виконати один із обов’язків, що належали мені як людині, при
йнятій у громадяни Російської держави».

Серед вчених, які заклали необхідну основу для подальшого розвит
ку хімії в Харківському університеті, був Павло Ейнбродт (1809-1857). З 
1842 по 1847 рр. П. Ейнбродт читав органічну і неорганічну хімію, а та
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кож якісний аналіз. Окрім того, він виконував обов’язки секретаря факу
льтету з 2 квітня 1843 р. по 3 травня 1844 р. Разом з викладацькою діяль
ністю П. Ейнбродт активно займався науковими дослідженнями. Так, у 
1842 р. його було призначено членом вченої комісії для дослідження 
Кавказьких мінеральних вод щодо їхніх хімічних, геогностичних та лі
карських властивостей [3]. Також науковець займався вивченням аеролі
ту, що впав у жовтні 1843 р. біля Верхнє-Чирської станиці (нині -  Волго
градська обл. РФ) і за велінням Государя Імператора був надісланий до 
Харківського університету для наукових досліджень. П. Ейнбродт займав 
кафедру хімії до 25 квітня 1854 р., коли вийшов у відставку у зв’язку зі 
станом здоров’я у віці 45 років. По закінченню служби в університеті 
займався дослідженнями способів добування сірки з колчеданів. Ця його 
діяльність стала особливо важливою під час оборони Севастополя, коли 
Російська Імперія опинилася відрізаною від сицилійської сірки.

Особливої уваги заслуговують наукові розробки та викладацька дія
льність видатного хіміка Миколи Миколайовича Бекетова (1827-1911) під 
час його більш як тридцятирічної роботи у Харківському університеті. 
Власні дослідження М. М. Бекетова вказували на тісний зв’язок між фі
зикою та хімією. Цей зв’язок Бекетов визнав та почав досліджувати ра
ніше за інших і, коли у 1865 р. він заснував перше в історії вузів Росії та 
Заходу фізико-хімічне відділення, то почав систематичне читання курсу 
лекцій з фізичної хімії. Вчений займався також практичними задачами. Він 
вказав на можливість отримання сірки з гіпсу, багаті родовища якого знахо
дилися поблизу Харкова. Окрім того, Бекетов брав участь в дослідженнях 
березівських мінеральних вод (хутір Березова поблизу Харкова). Він від
значив схожість їх хімічного складу з відомою водою Спа у Франції [4].

Екскурсії, в які вирушали хіміки Київського університету, надавали 
їм можливість проводити дослідження природних ресурсів не тільки на 
території Київського учбового округу, а й за його межами. У 1877-1880 
роках П. П. Алексєєв та його учень Я.М. Барзиловський вивчали кавказь
кі мінеральні води, присвятивши їм кілька статей [5]. П. П. Алексєєв 
приділив увагу також вивченню газів, що виділялись грязьовими вулка
нами Керченського та Таманського півостровів. Аналіз вод у 
П ’ятигорську був предметом вивчення О. І. Базарова [6]. У 1870 році 
Каменський та Л. Л. Лунд досліджували залізні руди північно-західної 
України [7]. У Харківському університеті аналізом річкової води заціка
вився І. П. Осипов, про що він доповів на засіданні фізико-хімічної секції 
Товариства дослідних наук [8].

Але найбільшого поширення набули дослідження хіміками природ
них ресурсів у Новоросійському університеті. На замовлення міської влади 
професор О.А. Веріго у 1869 році провів аналізи природних вод Одеси і 
дав рекомендації, завдяки яким на Дністрі було збудовано Одеську міську

106



водонапірну станцію. Вивчаючи властивості піщаних ґрунтів Пересипу, він 
довів їх придатність для поглинання каналізаційних вод, і в Одесі перше в 
Росії були влаштовані поля зрошення, куди відводились міські каналіза
ційні стоки. Починаючи з 1877 року, О. А. Веріго систематично вивчав 
склад ропи та грязей одеських лиманів для їх практичного використання. 
Так, на основі лиманної ропи він пропонував заснувати виробництво соди, 
обґрунтовував значення лиманних грязей в цілющих цілях [9].

За свідченням В.С. Савчука, вирішення регіональних проблем вима
гало комплексної постановки досліджень, чому сприяла консолідація 
вчених різних спеціальностей [10]. Так, у 1876 році мікробіолог 
Й. Й. Мочутковський спільно з О. А. Веріго заснували Бальнеологічне 
товариство, в роботі якого останній брав активну участь. Для більш дета
льного дослідження одеських лиманів під головуванням О. А. Веріго 
було створено Лиманну комісію, до складу якої крім хіміків входили 
фахівці інших галузей науки: математики, астрономи, біологи, геологи. З 
цього часу вивчення лиманів набуло всебічного систематичного характе
ру. У 1895 році на одному із засідань Комісії було запропоновано органі
зувати систематичні фізико-хімічні і батометричні дослідження Куяль- 
ницького лиману. Завдяки підтримці міської думи (925 крб.) та субсидії 
Новоросійського товариства природознавців (10.000 крб.) виконання 
програми Лиманної комісії проходило успішно[11], про що на засіданнях 
цього Товариства неодноразово повідомляв колег О. А. Веріго [12].

В усіх цих роботах, окрім викладачів університету, брали участь 
студенти. Фізико-хімічні дослідження води лиманів проводились 
А. А. Лебединцевим разом із В. Ю. Кржижанівським [13], а у вивченні 
хімічного складу води Одеської бухти йому допомагали студенти 
Л. В. Писаржевський, М. Гершкович та М. Пастернак [14].

Отже, завдяки діяльності вітчизняних хіміків, починаючи з ХІХ сто
ліття було проведено низку досліджень природних багатств на теренах 
України. Це, в свою чергу, сприяло подальшому розвитку не лише хіміч
ної науки, але й економіки країни в цілому.
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ДЕЯКІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ВУАН В 20-ті рр. 20 сг.
Звонкова Г.Л.

Питання наукової організації ВУАН були актуальними і у 20-ті рр. 20 
ст., коли відбувався процес реформування наукової та освітньої галузей. 
Також актуальним і досі залишається проблема формування наукових 
кадрів, які у різні часи уособлюють собою політичне сучасне держави.

В 1921-1928 рр. Академія працювала у важких умовах користуючись 
Статутом ВУАН 1918 р. Початок 20-х рр. ХХ ст. можна називати певним 
рубіжним моментом в розвитку української науки у цілому. У галузі 
наукової роботи йшла поступова реорганізація, яка передбачала ство
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рення мєрєжі науково-дослідних кафедр (НДК). Запроваджено створення 
НДК було постановою Ради народних комісарів УСРР від 2 грудня 
1921 р. Принцип, за яким це проходило, передбачав створення «за окре
мими науковими дисциплінами та групами наук, що пов’язані між со
бою». Також було запропоновано, що установи повинні реагувати на 
деякі потреби народного господарства, шляхом втілення практичних 
результаів при вирішенні завдань. Передбачалося розробляти проблеми, 
розраховані на перспективу, тобто на більш-менш тривалий час. Вся 
діяльність кафедр, також їх структура і цілі діяльності визначалися зако
нодавчою владою. Положення про науково-дослідні кафедри УСРР пере
дбачало їхню організацію в містах, де були наукові кадри і відповідні 
навчальні установи. Завдання кафедр полягало в «розробці наукових 
проблем під керівництвом найбільш видатних вчених», а також 
підготовці до наукової та викладацької діяльності тих осіб, які виявили 
прагнення до цього та мали необхідні знання і талант [1, с.112].

На початку 20-х років НДК стали основними організаційними фор
мами науково-дослідної роботи. Кафедри були відносно самостійними 
науковими установами, а інститути народної освіти перетворились на 
суто навчальні установи. Кафедри взаємодіяли з комісіями ВУАН та 
науковими кадрами у навчальних закладах, переважно вузах. Створюва
лися кафедри в усіх головних центрах України при вищих навчальних 
закладах, промислових підприємствах, дослідних станціях, музеях тощо. 
НДК поєднували дослідну роботу з підготовкою наукової молоді [2].

Виходячи з потреб народного господарства, вирішенні питань гос
подарського комплексу країни, в першу чергу створювалися наукові ус
танови, які сприяли технічному зростанню пріорітетних галузей 
промисловості (гірнічної, хімічної, приладобудівної, машинобудівної, 
металургійної). Ці установи відіграли помітну роль у розвитку 
вітчизняної науки і підготовці наукових кадрів.

Ідея утворення мережі науково-дослідних кафедр в Україні передба
чала необхідність відокремлення науково-дослідної роботи від навчаль
ного процесу. За кількістю профільних уставов з вивчення природничих, 
технічних та гуманітарних наук, утворених у цей період, Україна суттєво 
випередила інші радянські республіки. Наприкінці 1925 р. в УСРР, крім 
ВУАН, нараховувалося 94 НДК, 8 науково-дослідних інститутів і 6 окре
мих лабораторій (астрономічних та метеорологічних). Керівництво їх 
діяльністю здійснювалося з єдиного центру, яким був Науковий комітет 
Укрголовпрофосвіти, перетворений у 1924 р. на Управління наукових 
закладів (так звана Укрнаука) [3, с.120-122]. До 30-х рр., коли відбувалася 
чергова реорганізація системи наукових установ й вищих навчальних 
закладів, майже всі науково-дослідні кафедри припинили своє існування.

Наступним кроком у розвитку наукової організації в Україні стає 
виникнення інституту як головного осередку науково-дослідної роботи. 
Інститути мали прийти на зміну НДК, тому що це була вимога часу. У

109



ході наступу соціалістичних пріорітетів, певна автономія та розшаруван
ня НДК, стала не актуальною. В організації наукових установ повинна 
була бути керованість та плановість. Ось чому інститут як форма 
організації науки виявився правильною та зручною. Саме тому замість 
кафедр, комісій, кабінетів створюються науково-дослідні інститути 
(НДІ). Вони поступово перетворюються на головну організаційну форму 
науки. Відбувається підготовка нових наукових кадрів через аспірантуру 
та докторантуру [4, с. 120-121]. До 1930 р. у складі Академії наук було 
лише 3 інститути: будівельної механіки, демографії, української наукової 
мови. Згодом замість останнього на його базі було створено Науково - 
дослідний інститут мовознавства та організовано Інститут соціалістичної 
перебудови сільського господарства на чолі з О.Г. Шліхтером. Решту 
інститутів очолили О.В. Палладін (біохімії), О.В. Фомін (ботаніки), Є.В. 
Опоков (водного господарства) [4, с.105].

Отже, протягом 1921-1927 рр. статус ВУАН як центральної 
державної наукової установи значно зміцнів. Одночасно йшов процес ії 
одержавлення. ВУАН поступово втрачала обличчя громадської 
організації. У наступні роки дуже яскраво простежується обмеження її 
самостійності. Влада поступово тисне на організацію наукових 
досліджень. Але в цілому діяльність академії в ці роки була досить 
плідною та відносно самостійною. Можна казати, що ВУАН здобуває 
риси провідного наукового центру гуманітарних досліджень.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ВЛАДИМИРЕ АКИМОВИЧЕ АЦЮКОВСКОМ 

И ЕГО ЭФИРОДИНАМИКЕ 
Игнатович В.Н.

24 января 2021 г. ушел из жизни Владимир Акимович Ацюковский 
(родился 16 июня 1930 г.) -  советский и российский инженер и ученый, 
доктор технических наук, академик Российской академии естественных
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наук (РАЕН) и ряда отраслевых академий. Он много лет проработал в 
Летно-исследовательском институте (г. Жуковский Московской области). 
Занимался разработкой емкостных дифференциальных датчиков переме
щения и оптимизацией комплексов бортового оборудования летательных 
аппаратов. Написал ряд книг по этой тематике и, кроме того, по фунда
ментальным вопросам физики и социологии (см. сайт
http://www.atsuk.dart.ru). Его книги по физике оказали большое влияние 
на мои научные исследования и, по моему глубокому убеждению, их 
следует изучать всем, кого интересует физика.

В мае 1998 г. главный редактор журнала «Марксизм и современ
ность» Т. И. Яброва дала мне на отзыв рукопись статьи
В. А. Ацюковского «Материализм и релятивизм», которая спустя некото
рое время была опубликована в этом журнале под несколько измененным 
названием [1]. Написание этой статьи инициировал заместитель главного 
редактора этого журнала д. т. н. Л. А. Гриффен после ознакомления с 
книгами В. А. Ацюковского.

Статья показалась мне очень интересной и заставила задуматься. В 
ней давалась характеристика положения дел в современной теоретиче
ской физике, критиковалась ее методология и обосновывалась необходи
мость перехода к эфиродинамической картине мира. Разумеется, в статье 
все эти вопросы излагались, так сказать, конспективно. Но там имелись 
ссылки на книги [2-6], которые я нашел в киевских библиотеках, внима
тельно прочитал и пришел к выводу, что вместе взятые они убедительно 
обосновывали те кардинальные выводы, которые были сделаны в статье.

В книге «Общая эфиродинамика» [2] излагалась концепция эфиро
динамики, согласно которой электромагнитное и гравитационное поле 
представляют собой различные движения частиц эфира -  амеров, а так 
называемые элементарные частицы -  различные вихри и системы вихрей 
эфира. В книге с единой точки зрения объяснялись самые различные 
явления, давался вывод ряда опытных законов физики, там есть описание 
экспериментов, подтверждающих некоторые следствия из теорий автора. 
Своеобразным продолжением «Эфиродинамики» является книга «Эфи
родинамические гипотезы» [3], в которой на основе концепции эфира 
давались объяснения ряда явлений, существование которых современная 
наука отрицает, например, телепатии и превращения химических элемен
тов под влиянием химических катализаторов (то, что пытались сделать 
алхимики). Полагаю, что В. А. Ацюковский поступил очень правильно, 
изложив гипотезы, могущие вызвать решительный протест специалистов, 
не в «Эфиродинамике», а в отдельной книге. То мнение, что отсутствие 
мирового эфира было доказано опытами Майкельсона-Морли, опровер
галось материалами сборника [4], в котором представлено множество 
оригинальных работ по поиску эфирного ветра, выполненных рядом
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исследователей в 1881-1959 гг., а неубедительность обоснований теории 
относительности продемонстрирована в брошюре [5]. Наконец, в книге 
«Материализм и релятивизм» [6] дана критика методологии квантово
релятивистской физики и обоснована необходимость перехода к новой 
парадигме физики -  эфиродинамике.

Некоторое время спустя я с удовольствием прочитал три увлека
тельно написанные автобиографические книжечки В. А. Ацюковского 
под общим названием «Приключения инженера», имевшие подзаголовки 
«Записки системотехника», «Записки физика-любителя», «Записки акти
виста». Дополненные «Записками математика-прикладника» и «Записка
ми философа-дилетанта» они были переизданы в книге [7]. Эти брошюры 
демонстрируют, что их автор -  высокообразованный инженер- 
исследователь -  занялся теоретической физикой не от скуки, а потому, 
что известные физические теории не давали средств для решения тех 
теоретических проблем, которые перед ним поставила практике.

Разумеется, в книгах В. А. Ацюковского меня больше всего заинте
ресовало то, что было близким к моим собственным исследованиям и 
позволяло находить ответы на вопросы, которые я искал.

Прежде всего я разрешил проблему, которая меня беспокоила не 
один год: несмотря на ряд попыток, я так и не смог понять теорию отно
сительности. После чтения книг В. А. Ацюковского понял, почему. В 
основе теории относительности лежат принципы, взятые из философии 
субъективного идеализма (махизма). Чтобы понять теорию относитель
ности, нужно, в частности, согласиться с тем, что «целью всякой науки, 
будь то естествознание или психология, является согласование между 
собой наших ощущений и сведение их в логическую систему» [8, с. 5]. 
Разумеется, такая точка зрения была абсолютно неприемлемой для меня 
-  инженера по образованию. Ведь инженера интересуют не ощущения, а 
изделия и процессы, средства для разработки и усовершенствования ко
торых должна давать наука.

Для меня очень ценным оказался вывод В. А. Ацюковского о том, 
что «современная физическая теория погрязла в идеализме» [1, с. 152]. Я 
тоже близко подошёл к этому выводу, однако в такой категорической 
форме его не сделал, поскольку часто встречал заявления, что физиче
ские теории не могут быть идеалистическими. После чтения книг Влади
мира Акимовича сомнения в широком распространении ложных идеали
стических положений в новейших физических теориях у меня исчезли, и 
я начал их критиковать без оглядки на господствующие мнения. Потом 
обнаружил, что о материалистическом и идеалистическом направлениях 
в физике написано в книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокрити
цизм», о чем нельзя прочитать в многочисленных комментариях к этой 
книге (см. [9]).
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Поскольку я интересовался проблемами космологии и полагал, что 
материя движется в вечном круговороте, то с огромным интересом вос
принял гипотезу В. А. Ацюковского, согласно которой во Вселенной 
происходит круговорот эфира, который замыкается в основном в преде
лах каждой галактики: из сталкивающихся потоков эфира в центральных 
областях галактик образуются атомы водорода, которые на периферии 
галактик распадаются.

В книгах В. А. Ацюковского упоминались советские физики -  сто
ронники концепции эфира, критики физического идеализма -  профессор 
Московского университета А. К. Тимирязев и академик АН СССР 
В. Ф. Миткевич. Я нашел в киевских библиотеках книги этих ученых, их 
статьи в журналах 1920-1930-х гг. и был поражен, насколько далеким от 
действительности является освещение их воззрений в общедоступной 
литературе. Их, как правило, изображают как врагов новейшей (кванто
во-релятивистской) физики, отрицателей теории относительности, в об
щем людей недалеких и отсталых. Читая их книги и статьи, я обнаружил, 
что по эрудиции, общей и философской культуре эти физики были на 
голову выше своих оппонентов и если проиграли в дискуссиях, то пото
му, что судьями выступали малообразованные философы- 
конъюнктурщики вроде А. А. Максимова, Э. Кольмана.

Поскольку и А. К. Тимирязев, и В. Ф. Миткевич написали в свое 
время статьи, посвященные В. И. Ленину и книге «Материализм и эмпи
риокритицизм», а их статьи с критикой идеализма в физике не утратили 
актуальности, в 2007 г. я предложил В. А. Ацюковскому издать сборник, 
куда наряду с их статьями вошли бы наши. Такой сборник под названием 
«Материализм и идеализм в физике ХХ века» [10] мы издали (за свой 
счет) в 2008 г., посвятив его 100-летию написания названной книги. За
мечу, что примерно 4/5 объема сборника занимают статьи 
А. К. Тимирязева и В. Ф. Миткевича.

Добавлю, что со временем я приступил к изучению работ других 
физиков и философов, которых почти сто лет клеймят как «механистов», 
и обнаружил множество интереснейших авторов, труды которых нужно 
изучать и вводить в научный оборот. И это тоже один из результатов 
моего чтения книг В. А. Ацюковского.

Я начал общение с Владимиром Акимовичем в 1998 г. Он жил под 
Москвой, а я в Киеве. «Вживую» общались полчаса в Москве в апреле 
2002 г. и несколько часов в течение двух дней в Киеве в ноябре 2010 г. 
Время от времени я звонил ему по междугороднему телефону, мы обме
нивались электронными письмами, в последние года два разговаривали 
по Скайпу.

С самого начала общения между нами возникло полное взаимопо
нимание. Приятно вспомнить: когда я предложил ему подготовить сбор
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ник статей, он сразу согласился, вскоре прислал предисловие и предло
жил издать сборник в Жуковском. Спустя несколько месяцев сообщил о 
возникших трудностях с изданием, передал материалы мне, я организо
вал издание в Киеве и потом передал ему часть тиража. В этом деле мы 
действовали так слаженно, будто работали вместе много лет.

Мне было приятно общаться с Владимиром Акимовичем. Это был 
очень эрудированный собеседник, и в каждом разговоре я узнавал что-то 
новое. Кроме того ему были присущи умение четко формулировать мыс
ли, быстро схватывать суть вопроса и переводить его в практическое 
русло. Последний раз я разговаривал с Владимиром Акимовичем 31 де
кабря 2020 года. Запомнилось, что у него, как всегда был бодрый голос и 
быстрая речь.

Разумеется, мне небезразлична дальнейшая судьба трудов и идей 
В. А. Ацюковского. Приятно отметить, что все больше физиков обраща
ются к концепции эфира. Если учесть, что физикой эфира ныне занима
ются и профессора Московского университета [11], которые на странице 
302 своей книги воздали должное трудам В. А. Ацюковского, то можно 
сделать вывод, что эфиродинамика постепенно обретает респектабель
ность. Из-за того, что В. А. Ацюковский рассмотрел много вопросов и не 
боялся выдвигать смелые гипотезы, его книги, думаю, еще долго будет 
источником ценных идей. В частности, его гипотезы относительно 
строения атомов могут быть очень полезными тем, кто работает в облас
ти низкотемпературного ядерного синтеза [12].

В заключение повторю еще раз то, что не раз говорил и писал: тем, 
кто интересуется фундаментальными вопросами физики, следует читать 
книги В. А. Ацюковского.
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ПРОЄКТ “ВЕГА”
Кавун Л.Ю.

Комети з давніх-давен привертали увагу людей. Забобонні люди 
сприймали їх появу за різного роду передвістки, пов'язували з різномані
тними земними подіями. Цікавість науковців до комет також не випадко
ва. Згідно з останніми теоріями, комети виникли 4,5 млрд. років тому, 
тобто майже одночасно з іншими тілами Сонячної системи. Відповідно, 
комети можуть містити протопланетну речовину, з якої утворилася Со
нячна система. Тож вивчення комет має величезне значення для вирі
шення проблеми походження Землі та виникнення життя на ній.

Кількість комет у Сонячній системі надзвичайно велика. Найбільш 
відомою з них є комета Галлея, яка є легко доступною для спостереження 
неозброєним оком. Названа вона на честь англійського астронома Едмо- 
нда Галлея, який вивчав комети і першим передбачив її появу в 1758
1759 роках. За його розрахунками, комета наближається до Сонця один 
раз на 76 років.

Перша ж згадка про неї відноситься до 240 року до нашої ери. Вза
галі у хроніках зареєстровано 30 появ комети Галлея. Проте, лише у
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1909-1911 роках науковці зустріли її підготовленими до проведення все
бічних досліджень. І ось напередодні 31-го її “візиту” завдяки розвитку 
ракетно-космічної техніки вперше з'явилась можливість провести безпо
середні дослідження комети з борту космічного апарату.

У березні 1986 року відстань між Землею та кометою Галлея стано
вила близько 160 млн. км (у той час як 1910 року вона становила майже 
20 млн. км, а 1835 року — усього 8 млн. км). Проте, останнє прохо
дження комети дало науці такі дані, котрі неможливо було отримати за 
інших її появ.

У березні 1986 року комету Галлея спостерігали не лише численні 
любителі астрономії та професійні дослідники, а й 5 космічних апаратів, 
що належали різним країнам. Японські зонди “Сакигаке” та “Суйсей” 
спостерігали величезну хмару водню, яка оточувала комету, та досліджу
вали взаємодію комети з зарядженими частками сонячного вітру. Зонд 
Європейського космічного агентства “Джотто” дослідив ядро комети, 
пролетівши повз нього на відстані всього 605 км. 6 та 9 березня радян
ські космічні станції “Вега-1 та “Вега-2” пройшли від ядра комети на 
відстані 8871 та 8014 км відповідно.

Назва проєкту “Вега” відобразила подвійну мету експедиції — ВЕ
нера - ГАллей. Проєкт передбачав запуск двох ідентичних космічних 
станцій “Вега-1” та “Вега-2” вагою 4920 кг кожна. Складалися станції з 
двох частин — прольотного модуля вагою близько 2,5 тон, та спускного 
апарату вагою близько 2-х тон. Спускний апарат, у свою чергу, розділяв
ся на посадковий модуль та аеростатний атмосферний зонд.

Перша частина програми була спрямована на дослідження поверхні 
Венери за допомогою посадкового апарату, а також атмосфери планети, для 
чого вперше було застосовано аеростатний зонд. Друга частина програми 
передбачала зближення станцій з кометою Галлея та проходження крізь неї. 
У ході експерименту передбачалося визначити розмір, форму, властивості 
поверхні та температуру ядра, склад газу й часток пилу та інші параметри 
комети, а також отримати та передати на Землю телевізійні зображення.

Проєкт став міжнародним. У створенні наукової апаратури разом з 
радянськими вченими брали участь спеціалісти Австрії, Болгарії, Угор
щини, НДР, Польщі, Франції, ФРН та Чехословаччини. Незважаючи на 
те, що США на той час офіційно не співпрацювали з СРСР у космічній 
галузі, американські дослідники виявили велику зацікавленість проєктом. 
Вони брали участь у прийманні сигналів (в межах міжнародної мережі), а 
також у складі французької наукової групи в розробці метеорологічного 
комплексу аеростатних зондів.

Усіма роботами керував міжнародний науково-технічний комітет, 
очолюваний директором Інституту космічних досліджень АН СРСР ака
деміком Р.З. Сагдєєвим.
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15 та 21 грудня 1984 року космічні апарати “Вега-1” та “Вега-2” ста
ртували з космодрому Байконур за допомогою ракети-носія “Протон” та 
взяли курс на Венеру. За дві доби підльоту до планети від космічних 
станцій відділялися спускні апарати, які 11 та 15 червня 1985 року увій
шли в її атмосферу і розділилися на посадкові модулі та аеростатні зонди. 
Самі ж станції після корекції траєкторії направилися до комети Галлея.

Під час зниження посадкових модулів вимірювались характеристики 
хмаристого шару та хімічного складу атмосфери Венери. Була виміряна 
концентрація сірчаної кислоти в хмарах, а також виявлено наявність в 
них сірки, хлору та фосфору. Щільність хмар виявилась невисокою порі
вняно з земною.

Посадкові модулі здійснили м'яку посадку на нічну сторону Венери 
в районі рівнини Русалки. Під час спуску на висоті 17 км над поверхнею 
за помилковою командою включилася апаратура першого зонду, призна
чена для досліджень поверхні, що стало причиною невиконання частини 
експерименту. Другий модуль успішно виконав програму досліджень, 
здійснивши м'яку посадку на поверхню планети. Йому вдалося взяти 
зразки венеріанського ґрунту та виконати його фізико-хімічний аналіз. 
Тривалість роботи апарату склала 57 хвилин.

Аеростатні зонди космічних апаратів “Вега-1” та “Вега-2” відділи
лись від посадкових апаратів і після наповнення їх оболонок гелієм поча
ли дрейф в атмосфері Венери на висоті 53-55 км. На зондах були встано
влені метеорологічні комплекси, які включали датчики тиску, температу
ри, вертикальної швидкості вітру, оптичної щільності хмар та освітленос
ті. Кожний зонд пропрацював понад 46 годин і за цей час пролетів під 
впливом вітру близько 12 тис. км із середньою швидкістю 250 км/год. 
Перший зонд дрейфував вздовж екватора в північній півкулі, другий — у 
південній. Цей експеримент дозволив отримати нову унікальну інформа
цію про атмосферу Венери.

Для приймання сигналів з аеростатів були створені дві інтерфероме- 
тричні мережі — радянська та міжнародна. Науковим керівником усього 
аеростатного комплексу був академік Р.З. Сагдєєв, окремі експерименти 
очолювали В.М. Лінкін, В.В. Кержанович, Ж. Бламон (Франція). Францу
зьке космічне агентство координувало роботу міжнародної інтерфероме- 
тричної мережі.

4 березня 1986 року о 9 год. 10 хв. за московським часом, коли стан
ція “Вега-1” знаходилась на відстані 171 млн. км від Землі і 14 млн. км 
від комети Галлея, почались перші дослідження цього небесного тіла. За 
командою з Євпаторійського центру дальнього космічного зв'язку були 
увімкнені наукові прилади станції, її слідкуюча платформа здійснила 
пошук комети та наведення на неї телевізійної системи. За допомогою 
встановлених на платформі телевізійних камер протягом півтори години
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виконувалась зйомка комети через різні світлофільтри. Протягом цього 
сеансу було отримано кілька десятків зображень комети високої якості. 
Час проходження телевізійного сигналу від космічного апарата до Землі 
складав 9,5 хвилин.

Вранці 5 березня було проведено аналогічний сеанс наукових вимі
рів з відстані близько 7 млн. км. Станція “Вега-2” провела перші дослі
дження комети 7 березня, коли їх розділяла відстань 14 млн. км.

6 березня 1986 року космічний апарат “Вега-1” пройшов крізь газо
пилову оболонку комети Галлея на відстані 8871 км від її ядра та виконав 
аналіз хімічного складу газових та пилових складників речовини комети, 
дослідив електромагнітні поля та фізичні процеси, що відбуваються в 
оболонці комети. Під час сеансів зв'язку на Землю станція передала по
над 500 телевізійних знімків, що дозволило отримати кольорові зобра
ження комети та її ядра.

9 березня 1986 року о 10 год. 20 хв. за московським часом станція 
“Вега-2” пройшла на мінімальній відстані — 8014 км від ядра комети. 
При цьому проводились телевізійні зйомки та вивчення фізико-хімічних 
характеристик ядра, а також дослідження внутрішніх областей газопило
вої оболонки комети. Було отримано великий об'єм додаткової інформа
ції про динамічні властивості, структуру та склад цього небесного тіла. За 
допомоги телевізійної апаратури станції “Вега-2” отримано близько 700 
зображень комети, зроблених у різних зонах оптичного спектру.

Незважаючи на те, що під час проходження космічних станцій крізь 
“хвіст” комети, частина сонячних батарей була пошкоджена пиловим 
потоком, станції зберегли роботоспроможність і продовжували безперер
вно передавати на Землю інформацію. Таким чином, всю заплановану 
програму досліджень було виконано.

Проєкт “Вега” став одним із найуспішніших проектів світової кос
монавтики. Завдяки йому вперше вдалося отримати зображення ядра 
комети Галлея з відносно близької відстані та нові унікальні дані про 
Венеру. Крім того, космічні станції “Вега” виявили у складі кометної 
речовини наявність складних органічних молекул, що може розглядатися 
як підтвердження гіпотези про роль комет у виникненні життя на Землі.

Проєкт “Вега” також став першим в історії людства космічним про
ектом, реалізованим завдяки широкій міжнародній корпорації. Протягом 
усього експерименту науковці з різних країн підтримували тісний зв'язок 
один із одним, час від часу відвідуючи космічні центри, задіяні в проєкті, 
в тому числі й Центр дальнього космічного зв'язку під Євпаторією, оскі
льки основний зв'язок зі станціями підтримувався саме звідти й головну 
роль при цьому відігравав унікальний радіотелескоп РД-70, що має над
звичайно високу чутливість.
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Українські вчені доклали чимало зусиль для здійснення цього уніка
льного проєкту. Крім фахівців Євпаторійського центру дальнього космі
чного зв'язку, в його підготовці та реалізації також брали найактивнішу 
участь науковці Головної астрономічної обсерваторії Національної ака
демії наук України на чолі з її директором академіком Я.С. Яцківом, який 
був, фактично, заступником керівника проєкту Р.З. Сагдєєва з мережі 
спостережень комети та визначення її траєкторії.

В експозиції “Космос” Національного музею космонавтики ім. С.П. 
Корольова в Житомирі представлено технологічний зразок посадкового 
модулю станції “Вега” (масштаб 1:1), схему спуску космічного апарату 
“Вега” в атмосфері Венери та емблему проєкту.

ВЧЕНА-МАТЕМАТИК ЛЮБОВ ГРАЦІАНСЬКА У КИЄВІ 
(До 40 річчя з дня смерті)

Карамаш С.Ю.

г *
На жаль постать нашої киянки, вченої- 

математика, історикині математики і педагога- 
методиста Любові Миколаївни Граціанської 
нині призабуто. Про неї немає відомостей вза
галі. Про цю жінку-науковицю до її 80-ти річчя 
від дня її народження готувала біографічний 
матеріал колега-дослідниця В.О. Волкова (1925
2004) [1, спр.85].

Л.М. Граціанська була кандидаткою педа
гогічних наук, доцентом механіко- 
математичного факультету Київського універ
ситету ім. Т.Г. Шевченка, свого часу знаною 

вченою в галузі методики викладання математики. Вона особисто знала 
багатьох тодішніх київських математиків.

Народилась Любов Граціанська 29 червня (12.07. за нов. ст.) 1894 
року у містечку Тальне Київської губернії у родині вчителя і викладача 
мови та російської літератури у якій виховувалося 8 дітей. 1912 року 
закінчила жіночу гімназію з золотою медаллю, а потім навчалась на фізи- 
ко-математичному відділенні Київських вищих жіночих курсів, диплом 
отримала 1917 року. Фактично на курсах викладали відомі професори 
Київського університету [2, С.194]. Серед них -  видатні Д. Граве, Б. Бук- 
рєєв, Г. Суслов -  її вчителі!

Вона стала однією з найосвіченіших жінок свого часу, отримавши 
вищу освіту на почату ХХ ст. А ще з 1915 року розпочала педагогічну
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діяльність, викладала природознавство у жіночій гімназії м. Сквира на 
Київщині. З 1917 по 1935 рік -  викладачка математики у гімназіях, коме
рційному училищі, з 1922 року -  у 6-й залізничній школі, перетвореній 
на трудову профшколу № 4 і технікумах Києва. У 1924-1927 рр. перебу
вала на посаді заступниці голови математичного товариства при ВУАН. 
Одна з її перших наукових праць: «Народна математика» вийшла друком 
у 8-му томі «Етнографічного вісника ВУАН». Редагували його відомі 
вчені: А.М. Лобода і В.П. Петров, з якими вона була знайома. На жаль, 
«Енциклопедія сучасної України» у статті Г.А. Скрипника про це видан
ня невірно вказано прізвище авторки, яка носила тоді прізвище чоловіка 
та ще й подано ніби це є чоловік! Саме у Києві Любов Миколаївна вихо
дить заміж за Олександра Костьовича Дорошкевича (1889-1946), який 
став відомим літературознавцем, лінгвістом, україністом, його персоналія 
доволі знана [3,а, С. 585, 586; в, С. 97]. О.К. Дорошкевич став одним з 
організаторів літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевче
нка у Києві, відкритого 10 листопада 1928 року [4, спр. 88]. Він мав на 
той час професорське звання і перебував членом методичного консульта
ційного бюро при Київському інституті народної освіти. Родина мешкала 
у Києві на вул. П'ятакова, 61, помешкання 9 (тепер вул. Саксаганського). 
Друзями і колегами родини були відомі діячі української науки М. Зеров, 
М. Калінович, О. Дорошенко, О. Оглоблін, С. Маслов, П. Филипович та 
багато інших [5, С. 116]. Кілька років тому автор за документами Держа
вного архіву м. Києва дослідив постать вченого, вперше оприлюднивши 
унікальні фотографії О.К.Дорошкевича [6, С. 371-373].Ймовірно ці світ
лини зроблені на дачі у Святошині саме Лбов’ю Дорошкевич? Тоді ж 
з'являються її перші наукові публікації за прізвищем чоловіка. Згодом 
вимушена буде змінити на дівоче.

Саме за проукраїнську політичну позицію, коли скінчився період 
«українізації», розпочалися репресивні заходи щодо українських діячів 
науки і культури. О.К. Дорошкевича висилають до Удмуртії. З ним їде 
Любов Миколаївна. У 1935-1936 рр. в Іжевську вона працюватиме в Уд
муртському педагогічному робітфаці, викладаючи математику в середній 
трудовій школі № 22. Одночасно розробляла методичні проблеми освітян 
з математики в Удмуртському науково-дослідному інституті історії, мови 
і літератури. Її чоловік викладав в утвореному 10 квітня 1931 р. Удмурт
ському державному педагогічному інституті [7, С.32]. Зазначимо, що 
1934 року в Іжевську відбулися арешти видатних удмуртських науковців, 
суди над «удмуртськими буржуазними націоналістами» -  справа «СО
ФИН» (Союз освобождения финских народов -  рос.) та ін., всюди наса
джувалася і запроваджувалася російська мова [8, С. 75]. Період «удмурти- 
зації» скінчився. На жаль, в удмуртських історичних виданнях я не знай
шов навіть згадки про родину Дорошевичів, які тут жили і працювали!
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З 1937 до 1941 року Любов Миколаївна перебувала у Москві, викла
дала математику у середніх школах, працюючи і консультантом- 
методистом у Міністерстві освіти РРФСР. З початком війни у 1941-1942 
рр. вона начальниця учбової частини Першої військово-морської спец
школи, у 1942-1944 рр. працює в інституті інженерів геодезії, аерофотоз- 
йомки та картографії. Їй доводилося чергувати на дахах будинків, розшу
кувати і гасити запалювальні бомби. Одночасно готує дисертацію: «Ево
люція методичної думки в алгебрі у ХІХ ст. і її найголовніші представни
ки» («Эволюция методической мысли в алгебре в Х1Х в. и её главней
шие представители»), захист якої відбувся у липні 1944 р. у Московсько
му державному педагогічному інституті [9, спр. 91]. Назва першої части
ни цієї праці була змінена, текст збережено в архіві [9, спр. 3].

З 1945 р. Любов Миколаївна переїздить до Києва, розпочинає пра
цювати у Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, читає 
лекції з історії та методики викладання математики. Це був її 25-ти річ
ний шлях педагогічної діяльності у Києві в університеті, де вона працю
вала до 1971 року. Тривалий час вчена входила до Науково-методичної 
ради при ректорові, була членкінею архівної комісії з історії університе
ту. З 1945 по 1955 рр. -  заступниця, а згодом голова Комітету з підготов
ки проведення Київських міських математичних олімпіад для школярів 
[9, спр. 74]. Збережено в архіві її світлини під час проведення Київських 
міських математичних олімпіад [9, арк. 104]. З 1947 по 1971 рр. активно 
співпрацювала у Республіканському товаристві «Знання» [9, спр. 93; спр. 
82]. З 1963 р. по 1971р. -  членкіня бюро секції математики, механіки і 
кібернетики і відповідальна секретар цієї секції. У грудні 1946 р. її за
тверджено у званні доцента [9, арк.92].

Займаючись викладанням, Л. Граціанська також здійснювала і нау
кову роботу, досліджувала архіви Москви, тогочасного Ленінграда і 
Києва, у Державному архіві м. Києва зокрема. В науковій сфері її ціка
вили біографії і життєві шляхи видатних математиків, в тому числі і жі- 
нок-математиків на чолі з С. Ковалевською. Вона добирала і опрацьову
вала матеріал з народної математики. 1968 року вийшла друком її моно
графія «Очерки по народной математике на Украине», що стала відомою 
не тільки в СРСР, але і у тодішній Чехословаччині та Нідердандах. А 
також досліджувала Київську математичну школу. Нею опубліковано 
більше 50-ти наукових робіт. Перелік її кращих досліджень знаходиться у 
збірниках «Украинская математическая библиография» та «Мировая 
математика», у Т.2 «Математика в СССР за 50 лет Советской власти».

Також вона співпрацювала з академіком І.З. Штокалом над темою: 
«Внесок математиків Київського університету в науку» [10]. Безпосеред
ньо допомогала йому опрацьовувати історичні факти різних персоналій 
математиків кол. СРСР, ця праця побачила світ у видавництві «Наукова
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думка» 1975 року. Академік писав схвальні відгуки на її наукові праці 
[11, спр. 43]. В архіві зберігся перелік її робіт [11, спр. 53]. Вчена брала 
участь у багатьох наукових конференціях, симпозіумах, ІІ і IV з ’їздах 
математиків у Москві, у ХІ Міжнародному конгресі з історії науки у 
1960 році [11, спр. 86]. Вона писала або виступала з доповідями про ви
датних математиків: Л.П. Магницького, К.Ф. Лебединцева, Є.Ф. Литви
нову, В.П.Єрмакова, М.Є.Ващенка-Захарченка, О.М.Страннолюбского 
[12, С. 111-116], П.О.Долгушина, Б.Я.Букрєєва [13 С.83-85], якого особи
сто знала, Д.О.Граве, О.Ю. Шмідта, Т.В. Путята, П.Я. Полубояринову- 
Кочину, Яноша Бояї та ін. У професора М.П. Кравчука проходила заочну 
аспірантуру [14, спр. 94]. Займалась і громадською роботою, виступала зі 
статтями у київській пресі [14, спр. 68]. Мешкала у Києві на вул. Воров- 
ського, 43, кв.17 [14, 98]. Вчена пішла з життя 8 червня 1981 року.

До Державного архіву м. Києва 1985 року були передані 477 докумен
тів Любові Миколаївни її рідним братом, відомим льотчиком. Згідно науко
во-технічного опрацювання документів сформовано особовий фонд Л.М. 
Граціанської зі 105 архівних справ і складено опис № 1 на них, що охоплю
ють період з 1919 по 1979 роки з перервами [14, спр. 1-105]. Упорядковува
ла фонд у 1986 р. ст. архівіст В.С.Довганюк. Є у архіві і її методичні напра- 
цювання [14,спр.75,76,78-81] і її листування [14, спр. 95-101].

Фактично ці джерела нині вперше комплексно вводяться до науко
вого обігу і особа вченої-киянки постає перед нами як багатогранна осо
бистість, наполеглива, вдумлива науковиця, методист, історикиня науки, 
талановитий педагог. 56 років віддала вона педагогічній праці, 26 років 
життя -  Київському університетові. Її персоналія гідна бути в енцикло
педичних виданнях і Вікіпедії.
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ВНЕСОК ГРАФА К.-М. ШТЕРНБЕРКА (1761 -  1838) У РОЗВИТОК 
ПРИРОДНИЧОГО МУЗЕЙНИЦТВА 

Кепін Д.В.

У добу Просвітництва в європей
ських країнах подальшого розвитку 
набуває природознавство та гуманіта
рне знання, що вплинуло на музейни
цтво. У XVIII ст. створюються наукові 
товариства. Зокрема, у 1769 р. засно
вано Чеське наукове приватне товари- 
иство. Голова товариства Ігнац фон 
Борн (Ignac fon Bom) (1742 -  1791) 
створив мінералогічнічні та палеонто
логічні колекції. У 1772 р. видав їх 
каталог з описом. У 1775 р. колекції 
були оформлені як «природознавчий

Портрет графа К.-М. Штерн- 
берка. Австрійський художник 
Alexander Clarot (1796 - 1842)
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кабінет» при Карловому університеті. І. фон Борн 1776 р. став керівни
ком у Відні імператорськими природничими колекціями [Кеттнер Р., 
1962; Vrchotka J., 1988].

У цьому відношенні визначається постать графа Кашпара-Марії 
Штернберка (чеськ. Kaspar Sternberk; нім. Caspar -  Maria Graf von Stern
berg) -  видатного природознавця, ботаніка, палеонтолога, геолога, істо
рика гірничої справи, організатора науки, активного члена Королівського 
чеського товариства наук, члена Ржезенського ботанічного товариства, 
інших наукових товариств та академій наук, щедрого мецената чеських 
учених, автора 80 наукових праць. З 1779 по 1782 р. вивчав теологію у 
Collegium germanicum. Шляхетний рід Штернберків веде свій початок з 
XIII ст. Окрім К. Штернберка, його старші брати Іоанн (Ян) (Jan 
Nepomuk, 1753 -  1784), Іоакім (Jachym, 1755 -  1808), а також дворідний 
брат Франтішек (Frantisek Sternberk-Manderscheid, 1763 -  1830) займалися 
теж колекціонуванням [Das Leben des Grafen Kaspar Sternberg..., 1868; 
Palacky F., 18б8; ^pova H., 2018].

У 1806 р. К. Штернберк став директором наукових інститутів у Ре- 
генсбурзі. Заснував Академію природничих наук, а при ній ботанічний 
сад. У своєму маєтку Радніцке (замок Бржезіно) недалеко Плезеня у 1810
р. заклав новий ботанічний сад. У 1816 р. він купив значну колекцію 
мінералів гірника І.-Т. Ліндакера (Johan Thadaeus Lindacker) (1768 -  1816) 
та об’єднав зі своєю. У Радніцькому маєтку вчений відкрив і дослідив 
невелике місцезнаходження кам’яного вугілля. У с. Бржаси вивчав 
кам’яновугільну флору. Розробив наукову концепцію створення геолого- 
палеонтологічного музею просто неба. У 1820-х рр. разом з Й.-В. Гете 
вивчав вулкан Камерна Горка під Хебом та 1837 р. проводив облашту
вання штольні під музейну експозицію. Він встановив 
пам’яткоохоронний знак з написом. З того часу пам’ятка має заповідний 
статус. Вчений розробив документи зі збереження лісів, які були затвер
джені австрійським імператором Францем I, а також концепцію організа
ції грунтознавчих (сільскогосподарських) регіональних музеїв [Haubelt J., 
1988; Obrhel J., 1989].

Найбільш активна музейницька діяльність К. Штернберка проявилася в 
створенні музею у Празі. Серед перших відомих природознавчих музеїв 
Центральної Європи став Відділ «Природознавчий», який увійшов як скла
дова частина Національного музею у Празі, створеного 1818 року. Він роз
робив структуру та програмні документи, що регламентували функціону
вання установи. Спочатку музей мав назву «Патріотичний музей» (чеськ. 
«Vlastenské museum», нім. «Vaterländisches Museum»). З 1822 р. Товариство 
патріотичного музею Чехії офіційно розпочало свою діяльність.

Першим Президентом було обрано К. Штернберка. Вчений передав до 
музею особисту палеонтологічну та геологічну колекції, яка складалася з 
145000 зразків, мінералогічну колекцію І.-Т. Ліндакера (5000 зразків), особи
стий гербарій з 9000 видами рослин на 20000 аркушах, а також власну при
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родничу бібліотеку (4061 томів) [Prantl F., 1949; Tucek K., 1949; Klastersky I., 
1949; Vojtisek V., 1949; Sklenf K., 1976; Skocdopolovä B., 1989].

За ініціативи дослідника з 1827 р. стало виходити перше періодичне 
наукове музеологічне видання товариства, яке видається і сьогодні як 
«Casopis Närodniho muzea». Першим редактором став історик Ф. Палаць- 
кий (Frantisek Palacky) (1798 -  1876). При музеї було 1831 р. створено 
видавництво «Matice ceske», яке почало видавати наукову літературу 
чеською мовою [Grund. Ant, 1949].

Приміщенням музею став власний будинок дослідника на Градча- 
нах, який він передав Товариству патріотичних друзів мистецтва. Тут у 
1823 р. К. Штернберк відкрив виставку, яка складалась з власних нуміз
матичних колекцій, креслень, написів, печаток, медалей, книг, етнографі
чних матеріалів [Drobnä Z., 1949]. У 1824 р. він розробив інструкцію для 
колекціонерів збирання артефактів доби первісності, які потім передава
лися до музею [Neustupny J., 1949].

За ініціативи вченого у Празі 18-26 вересня 1837 р. відбувся 15 з’їзд 
німецьких природознавців та лікарів. На ньому були присутні 400 вчених 
з Німеччини, Австрії, Чехії, Америки.

Вчений першим у Чехії заклав диференціацію природничих наук та 
в геології виділив палеоботаніку зі своїм об’єктом, методами, та завдан
нями. Розпочав дослідження фоссилій, зокрема трилобітів раннього па
леозою. Один з найдавніших трилобітів у світі Zlichovaspis auriculata 
походить з колекції К. Штернберка і ним описаний 1825 р. під родовою 
назвою «Trilobits». Розпочав укладання музейних каталогів натураліїв та 
упорядкування природничої музейної термінології чеською мовою. У 
цьому відношенні йому допомогали багато вчених, дослідження яких К. 
Штернберк фінансував власним коштом [Horny R., Prokop R., 1989; Janko 
Jan, 1989; Knobloch E., 1989].

Таким чином, К. Штернберга можна вважати першим природнични- 
ком-музеологом у Чехії, що заклав правові та наукові засади діяльності 
музеїв природничого профілю та форми заповідання пам’яток природи.

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ БІФУРКАЦІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В 30-ТІ РР. ХХ СТ.

Кілочицька Т.В.

Переважна більшість процесів і явищ, які відбуваються у різних га
лузях науки і техніки, нелінійні. В процесі становлення загальної теорії 
нелінійних коливань були введені деякі поняття і теорії, які стали базо
вими при формуванні багатьох теорій, однією з яких є теорія біфуркацій 
динамічних систем. Ця теорія вивчає якісні зміни розбиття фазового про-
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стору в залежності від зміни параметрів системи. Теорія біфуркацій дос
ліджує окремі класи динамічних систем з складною поведінкою.

На формування теорії біфуркацій значно вплинули наукові дослі
дження вітчизняних вчених, зокрема О.О. Андронова та М.О. Леонтовича 
-  учнів Л.І. Мандельштама (вихідця з України), Л.С. Понтрягіна. Стислий 
огляд наукової спадщини цих вчених міститься в ювілейних виданнях, 
статтях, монографії О.С. Бойка «Школа академіка О.О. Андронова» 
(1983) [1, 2]. Цікавим є аналіз наукових праць цих вчених в контексті 
формування теорії біфуркацій динамічних систем.

Вперше поняття «зміни стійкості», «точки біфуркації» з ’явились 
1885 р. в мемуарі А. Пуанкаре про фігури рівноваги небесних тіл, де він 
розглянув залежність стану рівноваги консервативних систем від параме
тра. Поняття динамічної системи під впливом ідей А.Пуанкаре ввів 
Дж.Біркгоф. Ця система -  основний об’єкт його досліджень [3]. Динаміч
на система -  механічна система з скінченною кількістю степенів свободи 
(пізніше еволюція цієї системи на основі динамічного закону однозначно 
визначається початковими умовами). Він довів теорему -  «останню тео
рему Пуанкаре», що періодичні рухи можуть бути основою для вивчення 
всіх рухів у задачі трьох тіл [4]. Результати А. Пуанкаре і Дж. Біркгофа 
дають уявлення про характер руху, але за допомогою них не можна дос
лідити диференціальне рівняння. У 1930 р. О.О. Андронов та О.А. Вітт 
встановили відповідність між рекурентними рухами Біркгофа і коливан
нями в системах з багатьма степенями вільності. Отримані результати 
застосування апарату точкових відображень до дослідження нелінійних 
задач містяться в першому виданні книги «Теорія коливань» [5].

У 1931 р. на першій Всесоюзній конференції з коливань
О.О. Андронов без доведень, стисло доповів результати дослідження 
зв’язку, який існує між теорією залежності стаціонарних режимів катод
ного генератора від параметрів і теорією біфуркацій А. Пуанкаре. Далі 
він побудував теорію «м’якого» і «жорсткого» збудження коливань.

У 1937 р. О.О. Андронов і Л.С. Понтрягін ввели поняття грубості 
або структурної стійкості -  важливого топологічного інваріанту [6]. Це 
поняття вплинуло на розвиток теорії біфуркацій динамічних систем. Гру
бі системи -  системи, в яких структура фазових траєкторій залишається 
незмінною при малих змінах диференціальних рівнянь. З поняттям гру
бості пов’язане поняття біфуркацій (якісної зміни поведінки динамічної 
системи при нескінчено малих змінах її параметрів).

У 1937 р. О.О. Андронов і Л.С. Понтрягін у праці «Грубі системи» 
сформулювали умову стійкості за Ляпуновим [7]. Рухи, які є реальними 
коливаннями, повинні бути стійкими по відношенню до малих змін поча
ткових умов.
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В 1937-1938 рр. О.О. Андронов і М.О. Леонтович виклали загальну 
теорію залежності від параметра розбиття фазової площини на траєкторії 
[8, 9]. Зокрема, розглянули основні біфуркації стану рівноваги та 
з’ясували випадки порушення стійкості, дослідили виникнення гранично
го циклу з стану рівноваги типу складного фокуса, з подвійного гранич
ного циклу, з сепаратриси складної особливої точки типу сідло-вузол, 
ввели поняття про грубі чи структурно-стійкі системи [8].

У 1938 р. О.О. Андронов і М.О. Леонтович ввели поняття негрубої 
динамічної системи, для якої малі зміни параметрів приводять до зміни 
структури розбиття її фазової площини на траєкторії та поняття степенів 
негрубості [9]. Виникає задача дослідження негрубих систем та їх класи
фікації. Крім того, О.О.Андронов ввів терміни «стійке положення рівно
ваги», «стійкі періодичні та квазіперіодичні рухи», «стійкість у великому 
та малому» на основі понять А. Пуанкаре та О.М. Ляпунова.

На основі введених понять грубої і негрубої систем О.О.Андронов 
розширив задачу А. Пуанкаре: не тільки з’ясування можливого характеру 
і поведінки окремої траєкторії, але і виявлення властивостей розбиття 
фазового простору динамічної системи на траєкторії (програма дослі
дження динамічних систем Пуанкаре-Біркгофа була частково реалізована 
лише для випадку гамільтонових систем з двома степенями вільності).
О.О. Андронов досліджував не тільки структуру розбиття фазового прос
тору динамічної системи, але і зміни цієї структури розбиття при зміні 
самої системи. Тобто, він вивчав розбиття фазового простору при зміні 
функцій, що стоять в правих частинах рівнянь, які описують рух цієї сис
теми і залежать від параметрів системи (дослідницька програма О.О. Анд
ронова і Л.С. Понтрягіна). Реалізація програми О.О. Андронова і Л.С. Пон- 
трягіна полягає в кількісному і якісному вивченні системи, тобто в знахо
дженні всіх можливих станів рівноваги і періодичних рухів, дослідження їх 
стійкості і залежності від параметрів системи, знаходженні всіх можливих 
біфуркацій і визначення в просторі всіх параметрів областей з різними 
топологічними структурами. Простір параметрів розбивається на області, 
що відповідають різним розбиттям фазового простору. Границі цих облас
тей відповідають біфуркаційним значенням параметрів, коли їх мала зміна 
приводить до зміни топологічної структури розбиття фазового простору.

Таким чином, дослідження вітчизняних вчених О.О. Андронова, 
Л.С. Понтрягіна, М.О. Леонтовича у 30-х рр. ХХ ст. мали значний вплив 
на формування теорії біфуркацій. З 1958 р. Ю.І. Неймарк продовжує 
дослідження Андронова, зводить задачу відшукання і дослідження стій
кості періодичних рухів до задачі відшукання і дослідження стійкості 
нерухомих точок перетворення. Вивчення залежності положень особли
вих точок і періодичних рухів від параметрів сприяло формулюванню 
теорії біфуркацій нерухомих точок перетворення. Наукові дослідження
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Ю.І. Неймарка з методу точкових відображень та його застосувань під
сумовані в його монографії «Метод точкових відображень в теорії нелі
нійних коливань» (1972) [10]. Ці дослідження дали можливість розгляда
ти різноманітні задачі (біфуркації, гомоклінічні структури тощо). На 
формування теорії біфуркацій з 40-х рр. ХХ ст. вплинув розвиток інших 
теорій, зокрема теорії турбулентності.

Л ітература
1. Бойко Е.С. Школа академіка А.А. Андронова. М.: Наука. 1983. 200 с.
2. Бутенин Н.В. Работы А.А. Андронова и его школы по теории не

линейных колебаний. Динамика систем. 1977. Вып. 12. С. 3-11.
3. Birkhoff G.D. Dynamical Systems. Providence, Rhod Island: AMS, 

1927. IX. 295.
4. Биркгоф Дж.Д Динамические системы. М.: Гостехиздат. 1940. 320 с.
5. Андронов А.А. Теория колебаний. М.-Л.: ОНТИ. 1937. 519 с.
6. Андронов А. А., Понтрягин Л.С. Грубые системы. Доклады АН  

СССР. 1937. Т. 14. №5. С. 247-252.
7. Андронов А.А., Понтрягин Л.С. Грубые системы Доклады АН  

СССР. 1937. Т. 14. №5. С. 247-252.
8. Андронов А.А., Леонтович Е.Н. К теории изменения качественной 

структуры разбиения плоскости на траектории. Доклады А Н  СССР. 1938. 
Т 21. №9. С. 247-252.

9. Андронов А.А., Леонтович Е.Н. Некоторые случаи зависимости 
предельных циклов от параметров. Ученые записки Горьковского универ- 
сита. 1939. Вып. 6. С. 3-32.

10. Неймарк Ю.И. Метод точечных отображений в теории нелинейных 
колебаний. Механика в СССР за 50 лет. Т. 1. М.: Наука. 1968. С. 137-156.

ВК Л АД У К РАЇН СЬКИ Х ВЧ ЕН И Х У  РО ЗВИ ТО К  
Н ЕЙ РО Ф ІЗІО Л О ГІЇ

Клименко Л. О.

Уже в 1824 р. Р. Дютроше описав нервову клітину. Але в той час 
його роботи в цій галузі пройшли непоміченими, оскільки основна час
тина його праць присвячена ботаніці. В історії фізіології більш відомі 
дослідження німецького біолога К. Еренберг (1836) та чешського вченого 
Ж. Пуркіньє (1837)), які дослідили і описали нервові клітини. Наступний 
етап розвитку вчення про фізіологію нейрону пов’язаний з 
дослідженнями Р. Ремака, О.Дейтерса, К. Гольджі. Знаковими в історії 
нейрофізіології стали дослідження іспанського гістолога С.Рамон-Кахаля,
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який розробив метод фарбування нервової тканини з використанням зо
лота. Він описав структуру і організацію нервових клітин в різних зонах 
головного мозку. Розвиток вчення про нейрон нерозривно пов’язаний з 
розвитком електрофізіології. Положення про те, що електричні процеси є 
найважливішим компонентом нервової активності обґрунтовані теорією 
німецького фізіолога Є. Дюбуа-Реймона (1848-1849).

Прогресивним поштовхом в розвитку вчення про нейрон стала роз
робка мікроелектродної техніки. Мікроелектроди введені в 1946 амери
канськими вченими Р. Джерардом і Дж. Лінгом і стали застосовуватися 
для відведення електричних потенціалів спочатку від м ’язового волокна, 
а потім і від окремої нервової клітинии. При використанні цієї методики 
були отримані детальні відомості про розвиток процесів збудження й 
гальмування в різних типах нейронів.

Потрібно відмітити пріоритетність наукової школи Д.С. Воронцова 
у вивченні процесів збудження і гальмування в ЦНС. Він відстоював і 
науково обґрунтував концепцію про участь мембрани нейрону в процесах 
походження біоелектричних явищ. Ці положення співпадали з поглядами 
відомих фізіологів А.Л. Ходжкіна і А.Ф. Хакслі, які встановили, що під 
час збудження нервового волокна виникає сильне підвищення 
проникності мембрани волокна для іонів натрія. Пізніше ці вчені створи
ли мембранну теорію збудження.

Представники школи Д.С.Воронцова в 1950-1956 рр. також 
здійснили значну кількість робіт по вивченню електротонічних реакцій 
спинномозкових корінців, було описано електротонічні потенціали 
передніх і задніх корінців спинного мозку. Вивчення електричних явищ 
у нервових клітинах, нервових центрах і цілих відділах нервової системи 
традиційне і провідне в школі Д.С. Воронцова. Цим питанням приділяли 
увагу П.Й. Макаров, Л.Г. Трофімов, П.М. Сєрков, М.О. Юденич, П.Г. 
Костюк, В.І. Скок, С.І. Магура та ін.

В 1950 р. з’явились повідомлення Р. Джерардома і Дж. Лінгома про 
застосування надтонких електродів з метою вивчення функції нервової 
клітини. Ця ідея захопила українського фізіолога П.Г. Костюка, який під 
керівництвом Д.С. Воронцова пройшов експериментальний шлях 
реалізації цієї ідеї. Вперше в СРСР він застосував мікроелектродну 
техніку для дослідження структурно-функціональної організації нерво
вих центрів та біофізичних і молекулярних механізмів збудження та 
гальмування в нервових клітинах, запропонував методику 
внутріклітинної перфузії тіла нейрону. Вчений використав цю методику 
для дослідження мембранних і молекулярних механізмів, які лежать в 
основі життєдіяльності нервової клітини, отримав достовірні дані про 
зміну збудливості мотонейронів спинного мозку при подразненні елек
тричним струмом.
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В Інституті фізіології НАН України В.Д. Герасимов і В.А. Майський 
внесли значний вклад в розробку вчення про мембранні механізми про
ведення збудження нервовими клітинами. Ними описано зміну 
залежності мембранного потенціалу і мембранної проникності від зміни 
зовнішньоклітинної концентрації різних іонів. В процесі дослідження 
було встановлено участь іонів кальцію в деяких нейронах в перенесенні 
позитивних зарядів через мембранну всередину клітини, співвідношення 
іонної проникності мембрани в спокою і в стані активності тощо.

Співробітники інституту фізіології В.А. Майський, Н.Х.Погорела та 
Г.Г. Скібо здійснили ультрамікроскопічне вивчення нейронної організації 
різних відділів сірої речовини спинного мозку.

Значних успіхів було досягнуто українськими вченими у вивченні 
електричних явищ нейронів слухової кори головного мозку. П.М. 
Сєрковим було створено оригінальні концепції з багатьох актуальних 
проблем фізіології головного мозку. Зокрема, він вперше в світі встано
вив роль гальмування в переробці звукових сигналів різними структура
ми слухової системи. Його співробітники Є.Д.Геніс, В.М.Києнко, 
Є.Ш.Яновський, І.І.Шелест, А.Н.Талинов, Л.І.Лиманська дослідили 
імпульсну активність нейронів різних областей слухової кори.

Прогресивним для розвитку вчення про фізіологію нейрону стала 
розробка методів ізоляції окремих нервових клітин різних тварин, що 
дало можливість вивчити іонні струми через плазматичну мембрану 
нейронів. В світовій науковій літературі відома методика під назвою 
„метод Костюка”, це своєрідний спосіб внутрішньоклітинного діалізу 
соми ізольованих нервових клітин. Застосування цієї методики в науко
вих лабораторіях Інституту фізіології дозволило вченим змінювати 
іонний склад зовнішнього і внутрішньоклітинного середовища нейрону, 
це, в свою чергу, допомогло вияснити роль різних іонів у процесах збуд
ження та гальмування в ЦНС.

Потрібно зазначити, що в 1983 р. П. Г. Костюк зробив наукове 
відкриття. Йому вперше в світовій нейрофізіології вдалось зареєструвати 
струми через окремі кальцієві канали та з ’ясувати роль кальцію як одного 
з найважливіших універсальних внутрішньоклітинних посередників.

В Інституті фізіології НАН України М.С. Веселовський разом зі 
співробітниками, вивчаючи функціонально -структурну організацію 
іонних каналів мембрани, виявив наявність повільних натрієвих 
каналів, які відрізняються від описаних раніше швидких натрієвих 
каналів. Вчені з’ясували, що повільні натрієві канали не чутливі до 
специфічного блокатору швидких каналів тетродотоксину, але можуть 
блокуватись блокаторами кальцієвих каналів. В результаті досліджень 
вченими висунуто припущення про наявність природної проміжної 
модифікації іонних каналів.
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І.С. Магура вивчав механізми електричної збудливості соми 
нервової клітини. Ним було досліджено властивості різних типів іонних 
каналів соматичної мембрани нейронів та їх роль при різних 
функціональних станах клітини. Було показано, що механізми, що 
відбуваються на мембрані соми нервової клітини, істотно відрізняються 
від тих, що властиві аксону.

Дослідження фізіологів Інституту фізіології завжди стосувались ак
туальних проблем нейрофізіології. Фундаментальною здатністю мозку 
обробляти і зберігати інформацію є комунікація між нейронами мозку, що 
здійснюється завдяки синаптичній передачі. Усвідомлюючи важливість 
вивчення процесів синаптичної передачі, М.С. Веселовський та С.А. Фе
дулова здійснили важливі дослідження електрофізіологічних механізмів в 
центральних синапсах. Дослідниками було з’ясовано роль іонів кальцію у 
каскаді складних біофізичних процесів передачі збудження через нервові 
з’єднання. Було отримало прямі докази, що кальцієві канали неоднорідні, 
вони відрізняються порогами активації, потенціалзалежністю кінетичних і 
стаціонарних характеристик, селективними властивостями, 
фармакологічною чутливістю, провідністю тощо. Вивченню проблем 
синаптичної передачі присвячено також чимало досліджень зарубіжних 
вчених -  Экклс Дж., Adams M.E., Augustine G.J., Bekkers J.M., Boland L.M. 
та інші, що є свідченням прогресивності досліджень українськими вченими.

Використовуючи різні блокатори кальцієвих каналів, Є.В. Ісаєва та 
С.А. Федулова здійснили низку досліджень, направлених на вияснення 
ролі різних типів кальцієвих каналів у забезпеченні входу кальцію в оди
ночну пресинаптичну терміналь нейрона. В наш час загальноприйнятим є 
буквенний код, що поділяє кальцієві канали: T-, L-, N-, P-, Q-, R-підтипів. 
Українськими вченими були описані низькопорогові Т-кальцієві канали. Ці 
дослідження проводились в контексті світових досягнень нейрофізіології. 
Зокрема, в дослідження іноземних вчених Hagiwara, Takahashi, Bean, 
Akaike теж стосувались вивченню Т-кальцієвих каналів.

Подальші пошуки були направлені на вивчення змін іонної 
провідності соматичної мембрани в процесі клітинного росту (М.С. Весе
ловський, П.Г. Костюк С.А. Федулова) .

Таким чином, наукова діяльність українських вчених залишила 
істотний слід в царині досліджень нейрофізіології. Потрібно зазначити, 
що наука не може розвиватись поза досліджень світового наукового 
співтовариства. Постає необхідність обміном досвіду. Саме тому багато 
співробітників Інституту фізіології НАН України працювали за кордо
ном, оволоділи новими методиками та повернулись в Україну для їх 
впровадження в наукові пошуки співробітниками Інституту фізіології. 
Серед них Н.С. Веселовський, М.І. Кононенко, Н.В. Войтенко, Я.М. Шу
ба, П.В. Білан та інші.
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ТЕЛ ЕФ О Н Н А СП РАВА В О ДЕСЬКІЙ  М ІСЬКІЙ  ДУ М І 
В 1900 -  1902 РО КАХ  

Коваль Г.П., Коваль Н.І.

Науково-технічний прогрес, здобутки цивілізації змінюють світ до 
непізнаваності. Телефон як засіб зв'язку за 100 років змінив життя всього 
людства, ставши предметом культу, моди, престижу, увібравши в себе 
функції засоба зв'язку, комп'ютера та багато іншого. В кінці ХІХ століття 
перехід телефонної справи у відання міських громадських управлінь 
становив свого роду pium desideratum, про який поки тільки мріяли деякі 
муніципалітети, в тому числі і одеський. Перш за все, не було внесено 
остаточно питання про те, чи буде продовжено концесію товариству Бел
ля, або справа мала перейти безповоротно в руки уряду. Але, якщо 
концесія і мала бути знищена, все-таки важко було розраховувати на 
успіх клопотання міських управлінь про передачу в їх відання телефонної 
справи. Важко допустити, щоб уряд, яким було визнано телефонну спра
ву такою потребою для населення, яка могла б бути раціонально задово
лена тільки за сприяння органів держави, відмовився б від експлуатації 
телефонів на користь кількох міст.

Телефонна справа в Російській імперії в кінці ХІХ століття з кожним 
роком розширювалася і ставала майже такою ж  галуззю повідомлення, як 
і телеграф, що знаходився у віданні виключно урядових органів. 
Організація такої великої справи потребувала спільних заходів, загально
го плану, постійного вдосконалення і здешевлення вартості користування 
телефонами, а все це можливо було лише за умови, якщо завідування 
телефонною справою зосереджено було б в одному головному 
управлінні, яке б об'єднувало і направляло. Не тільки теорія, яка абсо
лютно стояла за перехід усіх видів сполучення в руки держави, а й прак
тика телефонної справи переконувала в тому, що зосередження 
управління телефонами в руках держави лише мало б послужити на ко
ристь населення і розвинути цю важливу галузь повідомлення. Казенні 
телефони, влаштовані в багатьох містах, набагато дешевше і зручніше 
телефонів компанії Белля; до того-ж держава могла б вводити телефони і 
в таких невеликих пунктах, де немає надії на прибуток від підприємства, 
а слід було очікувати навіть збитків. Збитки від експлуатації телефонів в 
невеликих міських пунктах могли б бути покриті прибутками від теле
фонних операцій у великих містах, де доходи мали бути вельми значні, 
навіть при зменшенні абонементної плати наполовину в порівнянні з 
цінами компанії Белля.

Правда, в межах деяких великих міст, як, наприклад, Петербург, 
Варшава, Рига, Одеса, телефонну справа можна було б без шкоди переда
ти у відання міських управлінь, -  від цього не мали постраждати інтереси
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жителів окремих міст, але при обговоренні цього питання не можна було 
керуватися виключно міркуваннями місцевими -  потрібно було не забу
вати про інтереси загальнодержавні. А ці-то загальнодержавні інтереси і 
вимагали того, щоб телефонна справа була зосереджена в руках уряду, 
що давало можливість розширити справу, здешевити її і дати можливість 
користуватися телефонним повідомленням таким містам, які за інших 
умов не могли-б і мріяти про таку недоступну для них розкош. При 
приватній ініціативі, навіть при переході телефонної справи у відання 
окремих міських управлінь, були неможливі телефонні сполучення між 
окремими містами, як, наприклад, що існувало між Петербургом і Моск
вою або проектоване тоді між Петербургом і Варшавою, так як такі 
грандіозні споруди доступні тільки державі, що користувалася великими 
коштами і керувала не тільки прибутковістю підприємства, а й мотивами 
загального блага.

Залишити ж всю телефонну справа в руках держави, виділивши з неї 
кілька окремих міст, не було підстави, тим більше, що ці міста і були 
найбільш важливими в сенсі прибутковості телефонних операцій -  тієї 
прибутковості, яка давала можливість покрити збитки за операціями в 
інших містах. З цих міркувань робилися припущення, що клопотання 
міських управлінь про передачу телефонної справи в їх відення не 
увінчалися б успіхом, та в цьому й немає особливої потреби, так як з 
переходом телефонів в руки уряду могли бути задоволені всі ті потреби, 
на які вказувалося в клопотанні міст. Саме цього переходу і слід було 
особливо сильно бажати, і клопотання п'яти великих муніципалітетів в 
цьому напрямку могли вплинути на вирішення питання в найбільш спри
ятливому для спільних інтересів сенсі. З переходом телефонів в руки 
уряду отримали б свій raison d'etre ті клопотання, які одеський міський 
голова пропонував порушити думі [1].

Міським головою Одеси в цей час був Павло Олександрович Зеле
ний, обраний 24 лютого 1898 року [2]. Термін концесії міжнародної ком
панії Белля на влаштування та експлуатацію в містах Петербурзі, Москві, 
Одесі, Ризі, Варшаві та Лодзі телефонного сполучення закінчувався 1 
листопада 1901 року. З цього приводу одеський міський голова увійшов в 
думу з пропозицією, в якій було вказано, що в даний час -  в березні 1901 
року -  міські громадські управління Петербургу, Москви і Лодзі робили 
клопотання про надання цієї концесії їм. До цього клопотання, на думку 
одеського міського голови, необхідно було приєднатися і одеській думі. 
У що обходилася компанії Белля експлуатація телефонної мережі в Одесі 
-  вказано у своїй доповіді міським головою -  судити з точністю важко, 
так як компанія не публікувала своїх звітів; точно також не можна було 
визначити розміру витрат на перебудову мережі в Одесі, яка, за даними 
компанії, вся коштувала близько 250.000 рублів. Але той факт, що сума
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витрат по експлуатації урядових телефонів не перевищувала 39 % вало
вого збору, казав, що підприємство це було далеко не збиткове і давало 
можливість розширювати його на рахунок власних доходів. На чистий 
дохід від підприємства, який на урядових мережах дорівнював 61 % ва
лового збору, була повна можливість поступово перевлаштовувати мере
жу і знижувати абонементну плату до розміру, доступного найбільшому 
числу обивателів. З огляду на це одеський міський голова пропонував 
вимагати: 1) про передачу з 1 листопада 1901 року концесії на експлуата
цію телефонного зв’язку в Одесі міському громадському управлінню на 
умовах, які могли б бути вироблені особливою комісією після того, як 
уряд в принципі виявив би свою згоду; 2) якщо уряд після 1 листопада 
1901 року взяв би експлуатацію телефонів до свого відання, то просити, 
щоб такса була знижена до 75 рублів при відстані не більше 4 верст від 
центральної станції, а при відстані більше 4 верст -  з додатком не більше 
15 рублів на кожну версту, і щоб існуючі повітряні дроти були замінені 
підземними; 3) якщо перше клопотання не було б задоволено, то просити 
про дозвіл місту влаштувати, хоча б для потреб міських установ, свою 
телефонну мережу [1].

Для прикладу наведемо телефони декількох торгових та промислових 
підприємств Одеси в 1900 році та їхні адреси. Перший на Півдні Росії паро
вий вальцовий млин на кругло-плоских розсівах Н.Лазаріді, адреса Старопо- 
ртофранківська вулиця і Провіантський провулок, власний будинок, № 3, 
телефон № 523. [3, С. ХЫ]. Паровий вальцовий млин, фабрики: рисова, ма
каронна, перлових круп і перемелення солі А.М.Зільбершміда і 
Х.І.Гольдберга. Телефон контори № 466, телефон млина № 467 [3, С. Ы]. 
Сільсько-господарське товариство в Одесі, Надєждинська, 7, телефон № 845 
[3, С. ХХХІ]. Одеське агенство Товариства Сизранського Асфальтового 
Заводу Торговий Дім Пуріц і Рубінштейн, контора в будинку Міхельсона, на 
розі Рішельєвської і Успенської вулиць, № 42, телефон №529 [3, С. ХХХЫ], 
склади дністровського льоду із фільтрованої води (дозволено Одеської лі
карською управою) штучний лід М.З.Гольдмана, контора на Манежній ву
лиці, у власному будинку, № 10, телефон № 784 [3, С. ХХХУШ].

Проект перебудови одеської телефонної мережі визнаний головним 
управлінням пошт і телеграфів в середині серпня 1902 року неповним і 
був повернутий контрагентам для переробки та доповнення. Разом з тим 
одеському телефонному товариству було запропоновано розробити знову 
дані по проекту про всіх лінійних спорудах, погодившись при цьому з 
місцевими умовами міста Одеси та при ближчому спілкуванні з органами 
міського управління, а також беручи до уваги всі законні вимоги остан
нього. Знову розроблений проект телефонне товариство повинно подати 
градоначальнику в двомісячний термін для повторного направлення на 
розгляд одеському міському управління, якому надавалося право висло-
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вити остаточний свій висновок по міркуванню з контрактом на експлуа
тацію одеської телефонної мережі. Цей висновок міського управління 
було б взято до уваги при затвердженні проекту головним управлінням. 
Рішення ж питань про протяжність і напрямок магістралей, де такі по
винні бути підземними, про кількість голих проводів, допустиму на стов
пі і про типи телефонних стовпів, відносилося до компетенції головного 
управління пошт і телеграфів, але побажання в цьому відношенні місько
го управління мали бути прийняті до уваги головним управлінням при 
затвердженні проекту.

Згідно з контрактом нагляд за виконанням робіт з перевлаштування 
одеської телефонної мережі було покладено виключно на техніків по
штово-телеграфного відомства, але головне управління пошти і телегра
фів не мало зустрічати перешкод до участі в нагляді за виконанням пла
нових робіт власне з укладання телефонних проводів і техніків міського 
управління, при чому останні приймали на себе і всю відповідальність за 
доцільність тих заходів, які мали рекомендуватися ними в видах огорожі 
цілості вуличних підземних споруд з тим, щоб витрата на утримання 
техніків міського управління не падала на контрагентів [4].

Таким чином, ми бачимо, наскільки цікавою, різноплановою була 
телефонна справа в кінці ХІХ -  на початку ХХ століття в Одесі та всій 
Російській імперії.
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ПИТАННЯ ВИКУПУ ОДЕСЬКОЮ МІСЬКОЮ ДУМОЮ 
ГАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В 1899 РОЦІ 

Коваль Г.П.

В кінці ХІХ століття, коли в Одесі вже два десятки років клопотали
ся про скільки-небудь задовільне освітленні великих передмість, газове 
товариство намагалося вигідно збути місту своє підприємство. Право 
викупу настало ще в 1890 р., але тоді про це не думали серйозно, а в 1899 
році, коли до кінця концесії залишилося всього 9 -  10 років, після закін
чення яких місто отримувало газовий завод з усіма його пристосування-
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ми і ліхтарями в повну власність безоплатно, -  поспішили з викупом. 
Найдивовижніше те, що міські інженери зробили скоростиглий висновок 
про вигідність для міста викупу цього підприємства. Якими ж даними 
переконували в правильності такого висновку? Коротенький доклад Зує- 
ва і Паєвського по такому серйозному питанні не містив ні цифрових 
викладок, ні технічних вказівок; з нього зацікавлені справою гласні не 
могли навіть дізнатися, чого вартий газовий завод, які розміри його виро
бництва, який розмір валового доходу та скільки власне приносить екс
плуатація справи від постачання газом приватних будинків і закладів. 
Безсумнівно, все це повинно було мати вплив на вирішення питання в 
позитивному або негативному сенсі. Замість цих даних міському управ
лінню було піднесено голослівне твердження, засноване на заяві акціоне
рів газового товариства, що підприємство значно прогресувало внаслідок 
введення ауерівських пальників, економізувалася витрата газу і збільшу
вався тому все більше і більше чистий прибуток.

Ці твердження сприймалися з великим сумнівом. Ні для кого не бу
ло таємницею, що газ все більш і більш витіснявся з ужитку; крім елект
ричного освітлення, входило у вжиток і ацетиленове. Можна було без 
жодного перебільшення сказати, що те, що виграло газове товариство від 
ауеровських пальників, воно втратило від скорочення числа споживачів -  
і найбільших споживачів газу. Колись одеські театри висвітлювалися га
зом, тепер електрикою, те ж  саме доводилося сказати про масу інших уста
нов. Один цей факт повинен був вельми сумно позначитися на справах 
газового заводу. Гласні думи відмовлялися розуміти, яким чином чистий 
прибуток підприємства раптом за останні 2 -  3 роки піднявся на 20 -  25 %. 
Чи не мав тут впливу контракт, в силу якого викупна сума знаходилася в 
прямій залежності від прибутковості справи? У всякому разі, такі цифри 
вимагали суворої перевірки, і приймати їх на віру -  було б занадто необач
но. Нарешті, якщо ауеровські пальники були так вигідні, чому ж газове 
товариство не поспішало їх застосувати для освітлення міста?

Дивно, що при таких обставинах міська управа так скоро дала себе 
переконати у вигідності підприємства і відразу висловилася за викуп, 
який був так бажаний представникам газового товариства. По крайній 
мірі, потрібно було раніше зібрати більш ґрунтовні відомості і впоратися 
з історією питання. В газовій справі була досить ґрунтовна доповідь ко
лишнього члена фінансового відділення управи Р.Л. Харі, який в ній 
висловлювався проти викупу. В 1899 році було примітне в Одесі праг
нення будь-що-будь муніципалізувати міські прибуткові статті. Муніци
палізація -  річ безспірно хороша, але не можна ж  було муніципалізацію 
ототожнювати неодмінно з викупом. Заслуга серйозного громадського 
діяча полягала не в тому, що він сліпо сприймав якусь ідею, а в тому, 
щоб знайти їй найбільш доцільне застосування. Представники громадсь
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кості перші стояли, звичайно, за те, що освітлення міста надалі велося 
господарським способом. Дума мала взятися не на словах тільки, а на ділі 
за устрій освітлення для передмість Одеси. У цьому весь центр питання.

Але освітлювати передмістя припускали, як відомо, не газом, а елект
рикою, якою поступово проектувалося замінити освітлення всього міста. 
Якийсь же був сенс викупляти газовий завод та ще за високою ціною? 
Зрозуміло, якщо газове підприємство мало перейти в міські руки, то перш 
за все його потрібно було б розширити, продовжити нові газопроводи, 
збільшити вдвічі число ліхтарів. Все це потребувало колосальних витрат. 
Виникало питання, що вигідніше для міста -  витрачатися на газову справу 
або на розширення електричної станції? На це питання мали дати відповідь 
фахові техніки. Необхідно було ще взяти до уваги, що головний дохід газо
вому підприємству давали приватні споживачі. Але, здавалося, в майбут
ньому, і в близькому майбутньому на них розраховувати не можна. Зви
чайно, висновок міської управи був необов'язковий ні для комісії, яка тіль
ки приступала до розгляду питання, ні тим менше -  для думи. Але все- 
таки, виконавчий орган муніципалітету мав би дати в руки комісії всі по
в'язані з цим матеріали і не підказувати заздалегідь рішення, прийняте ним 
похапцем. Першим завданням комісії було -  з'ясувати, чи дійсно здатне 
газове підприємство дати той дохід, який показували акціонери газового 
товариства. Потім було необхідно з'ясувати, у що мало обійтися місту екс
плуатація справи і за яких умов вона була можлива. Якщо, дійсно, на підс
таві перевірених документів мало виявитися, що газовий завод здатний 
приносити значний дохід, то, зрозуміло, з викупом слід було поспішати; 
сплачений капітал повернувся б з лишком. Але якщо, залишаючи все in 
statu guo, не можна було розраховувати на дохід, який пішов би на розши
рення справи, то передчасна муніципалізація газового освітлення втрачає 
свій raison d'etre. Була ще одна важлива сторона питання, яка вимагала 
компетентного висновку: наскільки газовий завод міг бути пристосований 
для добування електричної енергії? При позитивній відповіді на поставле
не запитання, були можливі різні комбінації, які могли швидко посунути 
справу освітлення всього міста до бажаного кінця [1].

У комісії з питання про викуп підприємства газового освітлення на 
початку квітня стався розкол. Одна група членів представила в думу до
повідь, в якій вказувалося на необхідність і безсумнівну вигідність для 
міста негайного викупу підприємства; інша група, що трималася проти
лежної думки, представила іншу доповідь, в якій вказувалося на збитко
вість підприємства, на ризик, пов'язаний з експлуатацією газового заводу 
і т. п. З причини такого різночитання в думках членів комісії, думою було 
постановлено надати остаточне вирішення питання про викуп газового 
підприємства з'єднаному засіданню чотирьох комісій, -  ревізійної, фінан
сової, газової і про користь від потреб міста. На засіданні 24 квітня з'єдна
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ної комісії прийшли до висновку, що викуп газового підприємства в даний 
час представлявся для міста невигідним. Мотиви цього рішення мали бути 
представлені думі в особливій доповіді до наступної сесії [2]. Сполучене 
засідання комісій: фінансової, ревізійної, про користь від потреб міста і про 
викуп містом газового підприємства 20 травня більшістю 12 голосів проти 
2 дійшло висновку, що викуп підприємства в даний час представлявся 
невигідним, і увійшло в думу з доповіддю в такому саме сенсі.

На доказ правильності свого висновку поєднане засідання навело 
такі міркування. З фінансового боку доводи на користь викупу виражали
ся в тому, що за останні 6 років споживання газу і прибуток товариства 
прогресивно збільшувався. У 1899 р. прибуток досяг 127.263 руб. при 
19.612 газових ріжках, з чого робився висновок, що споживання газу 
мало б і надалі прогресувати. Якщо газовий завод після викупу мав бути 
залишений в цьому положенні, то по розрахунку прибутковості останніх 
трьох років, середній мінімальний річний дохід виявився б в сумі 111.162 
руб. А так як щорічний викупної платіж міста товариству визначено в 
91.856 руб., то на користь міста мало б щорічно надходити близько 20 
тисяч рублів. Правильність цього розрахунку проте спростовувалася 
наступними міркуваннями. Міські інженери В.І.Зуєв і К.Р.Паєвський 
підкреслювали, що хоча завод ще і міг діяти, але взагалі знаходився в 
поганому стані: парові котли і машини старі і зношені; решта приладів в 
занедбаному вигляді; димові труби мають тріщини, а майстерні забезпе
чені старими інструментами і в недостатній кількості. Таким чином вияв
лялося, що при викупі підприємства необхідно негайно-таки приступити 
до капітальної перебудови заводу, на що потрібні були б вельми значні 
витрати, і тому розрахунок на матеріальну вигоду не виправдався б.

З іншого боку, передбачуване зменшення витрат по експлуатації за
воду, внаслідок невиплати містом державних податків 9.556 руб. в рік 
тільки удаване, так як з переходом підприємства до міста довелося б 
збільшити склад управи новим членом, з особливим штатом адміністра
ції. Необхідно було також взяти до уваги, що ведення всієї справи обійш
лося б місту дорожче, так як комерційні цілі у міста повинні бути на дру
гому плані. Розрахунки на збільшення споживання газу надумані, так як 
світильний газ витіснявся електрикою, що ж стосувалося споживання 
газу, як палива і двигуна для машин, то таке обумовлено виключно деше
визною його виробництва, якої в Одесі буде важко досягти. В Англії 
одним з головних умов боротьби, конкуренції з електрикою служила 
переробка побічних продуктів виробництва; в Одесі, в силу особливих 
умов, більш-менш значний прибуток дає тільки продаж коксу. Вказівка 
на те, що з викупом газового заводу представиться можливість ввести у 
усьому місті ауеровські пальники, з значним зменшенням витрат на газ -  
ледь-чи правильно. Науковим шляхом встановлено, що для ауеровських
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пальників необхідно підвищення тиску газу, яке зажадає перебудови і 
розширення заводу. Ці міркування приводять до висновку, що для міста 
вигідніше отримати завод в свою власність після закінчення терміну 
концесії (в 1909 році). Разом з цим питання про поліпшення освітлення 
передмість, залишений відкритим на увазі викупу газового підприємства, 
повинен бути знову поставлено на чергу. Необхідно також завчасно об
говорити, які заходи слід вжити, щоб до часу закінчення концесії завод 
перейшов у власність міста в справному вигляді.

На підставі наведених міркувань комісія рекомендувала думі: 1) не 
приступати до викупу; 2) утворити особливу комісію для обговорення 
питань: про заходи до забезпечення інтересів міста щодо досконалої 
справності заводу і про права міста на ділянку землі, яку товариство при
дбало для розширення заводу і 3) доручити управі увійти в думу з допо
віддю з питання про поліпшення освітлення міста і його передмість [3]. 
Таким чином, ми бачимо, наскільки продуманою, клопіткою, різносто- 
ронньою, інформативною та далекоглядною була діяльність одеської 
міської думи та управи щодо викупу газового підприємства в 1899 році.

Л ітература
І.Одесские Новости. -  1899. -  № 4504, 6 января.
2. Там само. -  № 4944, 27 апреля.
3. Там само. -  № 4967, 23 мая.

ОЛЕГ Г О РН И К Е В И Ч -
ВИ ДАТН И Й  Д О СЛ ІДН И К  ХВО РО БИ  П АРКІН СО Н А

Козирський В.Г., Шендеровський В.А.

Важливість поширення знань про наукові здобутки українських 
науковців, а також повернення незаслужено замовчуваних і свідомо ви
лучених з енциклопедичних джерел імен учених є актуальне завдання для 
нинішніх істориків науки.

Нині, за умов незалежної України, маємо можливість повернути 
наукові надбання великої частини української спільноти, яку становлять 
представники лікарської професії.

Лікарі-українці відігравали велику роль у політичнім і суспільнім 
житті еміґрації. За часів тоталітарного режиму замовчували наявність за 
кордоном українських лікарських товариств, медичної секції УВАН, 
проведення наукових конференцій, видання «Лікарського вісника» у 
США тощо.
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Багато українців здобули медичну освіту в роки перебування в 
еміґрації. Оселившись в обраних країнах і ставши їхніми громадянами, ці 
лікарі зберегли свою національну автентичність.

Їх усіх об’єднує означення «українські лікарі діаспори». Один із 
представників цієї спільноти є знаний в Европі й світі біохімік і фармако
лог Олег Горникевич.

Народився він 17 листопада 1926 року в 
селі Сихів (нині -  у складі Львова) у родині 
священника Теофіла Горникевича й Анни з 
дому Сас-Яворських. Батько був парох у Сихові, 
а також гімназійний професор у Львові.

Навчався юнак у школі Маркіяна Шаш- 
кевича у Львові, гімназіях Львова й Відня.
Продовжив навчання на медичнім факультеті 
у Віденськім університеті, в якому 1951 року 
дістав ступінь доктора медицини.

У 1951-56 роках працював дослідником 
і асистентом професорів фармакології Фран
ца фон Брюке й Адольфа Лідера.

У 1956-58 роках працював під проводом професора Г. Ілашка в 
департаменті фармакології Оксфордського університету в Англії.

1964 року став асоційованим професором фармакології Віденського 
університету.

1968 року його запросили обійняти посаду професора фармакології 
університету в Торонто, а також голови департаменту психофармакології 
Психіатричного інституту ім. Кларка, де в липні 1973 року він став про
фесором відділу психіатрії.

1976 року Горникевича запросили на посаду професора й директора 
Інституту біохімічної фармакології Віденського університету, від 1991 року 
він -  почесний професор університету в Торонто, від 1995 року -  почесний 
професор Віденського університету, голова Українського лікарського това
риства Австрії (1990-2006), співзасновник (1975) і член групи дослідників 
екстрапірамідальних хвороб (Всесвітня федерація неврологів).

Головною ділянкою досліджень професора Горникевича було 
біохімічне й фармакологічне вивчення ролі невротрансмітерів у 
нормальній і патологічній функції мозку, зокрема, в мозку людини з 
неврологічними недугами.

1960 року він виявив у хворих на хворобу Паркінсона нестачу 
допаміну в смугастому тілі мозку, роком пізніше (1961) визначив 
протипаркінсонову дію L-допа. Свої наукові досліди над хворобою 
Паркінсона поширив також на хворобу Гантінґтона (депресію й 
шизофренію), а також на епілепсію.
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За науково-медичні досягнення відзначений низкою наукових наго
род і призів:

1969 -  медаль Американського товариства досліджень 
неврологічних і спадкових хвороб;

1970 -  золота медаль Канадської асоціації хвороби Паркінсона;
1972 -  Міжнародня нагорода Ґайрднера;
1974 -  призи Людвіґа Шуна й Вольфа (1979);
2001 -  медаль Лікарського товариства у Відні.
Олег Горникевич був дійсним член НТШ і консультант Папської ра

ди з питань охорони здоров’я, членом численних науково-професійних 
установ, академіком Німецької академії «Леопольдіна» й Австрійської 
АН, почесним доктором НАНУ й університету в м. Кальярі (Італія).

З 1973 до 2000 року вченого неодноразово висували на здобуття 
Нобелівської премії, але він цієї премії, на жаль, так і не дістав.

Свого часу 269 відомих науковців з найавторитетніших 
університетів Бразилії, Китаю, Німеччини, Франції, Фінляндії, Великої 
Британії, Ґуаму, Гаваїв, Індії, Ірландії, Італії, Японії, Канади, Нової 
Зеландії, Нідерландів, Австрії, Саудівської Аравії, Іспанії, Тайваню, Ту
реччини, України, Угорщини, США зголосилися до Нобелівського 
комітету з відкритим листом, який було опубліковано 23 серпня 2011 
року в журналі «Science», в якім особливо підкреслено, що «...саме праця
О. Горникевича допомогла встановити життєво важливий зв’язок між 
основним відкриттям допаміну, механізмом захворювання головного 
мозку в людей і лікуванням».

2000 року Комітет з Нобелівських премій у галузі медицини 
відхилив кандидатуру О. Горникевича на присудження премії. Проте 
якогось задовільного пояснення так і не оголошено.

Все ж варто наголосити, що саме Олег Горникевич зробив 
вирішальний внесок у розкодування механізмів виникнення цього поши
реного неврологічного захворювання, недуги Паркінсона, й заклав осно
ви методів його сучасного лікування.

Помер учений 26 травня 2020 року, похований у Відні.
Подаючи тут цей короткий ескіз життя й діяльности видатного 

українського лікаря-дослідника, науковця-психіатра, фармаколога, зреш
тою, великого гуманіста, не можна обійти природне питання, що постає в 
контексті довколанаукових змагань, що він був їхнім неодмінним пере
можцем поза тим, що не був їхнім ініціатором: чому ж, будучи безаль- 
тернативним кандидатом на Нобелівку з медицини, Олег Горникевич так 
і не став лауреатом?

Певно, що, як і все в цім світі, кожен окремий випадок несе глибоко 
індивідуальні й неповторні риси, що заслуговують свого послідовного 
аналізу, та все ж деякі закономірності лежать, як то кажуть, на поверхні.
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Бездержавність української нації, характерна байдужість держав до 
здобутків, навіть визначних, представників нетитульної нації, все це чин
ники, що тисячі років диктують результати й наслідки багатьох 
суспільних процесів. Однак, навіть незважаючи на зовнішній, а часом і 
внутрішній доволі потужній спротив вільному розвоєві інтелектуальних 
продуктивних сил, можливості України невичерпні, про що переконливо 
й незаперечно свідчить історія науки й культури.
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постаті. Київ: КИТ, 2007. 436 с.
2. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=31332
3. Ганіткевич Я. Український вчений Олег Горникевич заслуговує 

Нобелівської премії! // Ваше здоров’я. 2001, 6 квітня.

Л Ю ДИ Н А, Я К А  РЕЄС ТРУ ВА Л А  К О СМ ІЧ Н І РЕК О РДИ  
(до 100-річчя з дня народження І.Г. Боріїсеїіка)

Колесник Н.Е.

26 квітня виповнилось 100 років з дня народження Івана Григорови
ча Борисенка -  Спортивного комісара Федерації авіаційного спорту СРСР 
та Міжнародної авіаційної федерації (ФАІ).

Він народився в селі Велика Білозірка Запорізької області. На жаль, 
інформації про життя цієї видатної людини відомо дуже мало, особливо 
про дитинство та юність. У 1941 році він закінчив Харківське військово - 
авіаційне училище зв’язку, пройшов всю війну, у 1957 році завершив 
військову службу у званні полковника.

З квітня 1957 року працював в ЦК Добровільного товариства спри
яння армії, авіації і флоту, а у 1961 році Іван Борисенко став Спортивним 
комісаром Центрального аероклубу ім. В.П. Чкалова та Міжнародної 
авіаційної федерації (ФАІ) по реєстрації науково-технічних та рекордних 
досягнень космічних апаратів. Йому було присвоєно звання «Суддя між
народної категорії».

Міжнародна авіаційна федерація (ФАІ) була заснована 14 жовтня у 
Парижі. Нині членами ФАІ є понад сто країн. Штаб-квартира цієї органі
зації знаходиться у Лозанні. ФАІ забезпечує контроль за авіаційними та 
космічними досягненнями у всьому світі, сприяє розвитку конструктор
ської думки, авіації, авіаційного спорту, їх прогресу, удосконаленню 
спортивної майстерності льотчиків, планеристів та парашутистів.
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Для затвердження світового космічного рекорду країна-претендент 
повинна надати до ФАІ “справу” про рекордний політ. У цій “справі” 
мають бути зібрані усі матеріали про старт, політ та приземлення, загаль
ні відомості про льотчика-космонавта, вказані його національність, дата 
видачі спортивного свідоцтва, тип, марка та потужність ракети-носія, 
результати обробки усіх даних координаційно-обчислювальним центром, 
телеметрична інформація, програма польоту, особиста доповідь льотчи- 
ка-космонавта тощо.

Згідно кодексу ФАІ приземлення космонавта має засвідчити Спор
тивний комісар -  особа, яка стоїть першою у переліку посадових осіб, що 
представляють ФАІ, та яка наділена абсолютною владою при реєстрації 
даних, пов'язаних із встановленням рекордів. Космічні Спортивні коміса
ри ведуть свою історію з жовтня 1960 року, коли на засіданні Спортивної 
комісії ФАІ у Барселоні вперше було поставлено питання про правила 
реєстрації рекордів, встановлених людиною на ракетах у космічному 
просторі. Саме таким Спортивним комісаром і був І.Г. Борисенко.

Перший космічний рекорд був зареєстрований у 1961 році після 
польоту Ю.О. Гагаріна на КК “Восток”. Реєстрував політ Ю.О. Гагаріна 
Іван Григорович Борисенко, який потім протягом багатьох років на місці 
старту та приземлення космічних кораблів реєстрував науково-технічні 
та рекордні досягнення, встановлені іншими льотчиками-космонавтами. 
Після кожного пілотованого польоту І.Г. Борисенко разом з вченими та 
інженерами складав та оформлював звіти для подання до ФАІ. Будучи 
безпосереднім свідком видатних космічних подій, він написав багато ціка
вих книг, статей та нарисів, які публікувалися в СРСР та за кордоном.

Ось як говорив про Спортивного комісара перший космонавт Ю.О. 
Гагарін: «І.Г. Борисенку вдалося сказати нове, причому по-своєму цікаво 
та захоплююче... Він проводжав нас на старті й один з перших зустрічав 
та вітав при приземленні, готував справи про наші досягнення для Між
народної авіаційної федерації».

У фондах Національного музею космонавтики ім. С.П. Корольова 
зберігається 38 «Справ про рекорди», підписаних І.Г. Борисенком. Ці 
безцінні документи були передані музею з НВО “Енергія” ім. С.П. Коро
льова у 1975-1988 роках.

Серед «Справ про рекорди», що зберігаються в музеї, «Справа про 
рекорди» першого космічного польоту Ю.О. Гагаріна, польоту Г.С. Тіто- 
ва, П.Р. Поповича та інших космонавтів.

Відображена в «Справах про рекорди» і трагічна сторінка космонав
тики -  загибель екіпажу КК «Союз-11» космонавтів Добровольського 
Г.Т., Волкова В.М. та Пацаєва В.І. То був справді багато в чому рекорд
ний політ — найдовший за часом (23 доби) політ у космос, перебування 
на першій у світі орбітальній станції, унікальна за обсягом та змістом
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наукова робота космонавтів. Проте закінчився цей політ трагічно. Кос
монавти загинули через розгерметизацію капсули на етапі приземлення. 
Ще у 1960 році у Барселоні на засіданні Спортивної комісії з проекту 
правил про космічні рекорди було виключено положення про реєстрацію 
рекорду у випадку, якщо космонавт не повернеться на Землю живим. Не 
можна було допустити, щоб у гонці за рекордами та сенсаційними ре
зультатами нехтувалася цінність людського життя. І саме через це безза
перечні рекорди КК “Союз-ІІ” — ОС “Салют-1” не могли бути зареєст
ровані. І все ж “Справа про світові рекорди” цього трагічного польоту 
існує. Але в ній немає звітів та підписів відповідальних осіб та космонав
тів. Це єдина справа, не підписана Спортивним комісаром. Перегорнувши 
останню сторінку цієї “Справи”, відчуваєш: цей політ не завершився і 
буде тривати вічність.

У музейній колекції Національного музею космонавтики ім. С.П. 
Корольова зберігаються і декілька фотографій Спортивного комісара І.Г. 
Борисенка, серед яких є унікальна. На ній закарбовані перші хвилини 
після приземлення Ю.О. Гагаріна. Поряд із втомленим космонавтом -  
лікар В.Г. Волович, спортивний комісар І.Г. Борисенко та інженер А.М. 
Бахрамов. Велика історична цінність цієї фотографії ще й у тому, що на 
зворотному боці сам І.Г. Борисенко, з притаманною йому відповідальніс
тю Спортивного комісара, детально описав за яких обставин, де і коли 
був зроблений знімок. Завдяки цьому напису збереглися імена людей, які 
розділили з першим космонавтом радість повернення на Землю.

Видатний фахівець та популяризатор космічних досягнень І.Г. Бо
рисенко помер 4 січня 2004 року.

По спогадах тих, хто його знав, Іван Григорович був надзвичайно 
працьовитою, високопрофесійною, тактовною та чесною людиною.

ЕЛ ЕК ТРО ТЕХН ІЧН І ВИ Н АХО ДИ  М .М . БЕН АРДО СА  
Корнієнко О.М.

ХІХ ст. в історії людства вважається століттям штурму електричної 
енергії. Відповідно до фундаментальних відкриттів і значних винаходів 
можна виділити три періоди створення та розвитку електротехніки. Пер
ший період (1800-1831 рр.) характерний винаходом вольтового стовпа -  
першого джерела постійного струму і закінченням відкриттям М. Фара
деєм явища електромагнітної індукції. У другому періоді (1831-1867 рр.) 
виконані дослідження, на основі яких почалося створення електротехно- 
логій, електричного освітлення і приладів. Третій період (1867-1891 рр.) -  
це створення З.Т. Грамом електромагнітного електрогенератора з кільце-
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вих якорем і широкі пошуки по застосуванню електричної енергії. Завдя
ки роботам П.М. Яблочкова були створені генератори однофазного змін
ного струму і відкрилось вирішення проблеми передачі енергії на відс
тань. У 1875 р. Яблочков винайшов «електричну свічку», що стало прик
ладом широкого використання електричної енергії для побуту і культури. 
А найбільш ефективним застосуванням електричної енергії в промисло
вості став винахід зварювання.

Друга половина ХІХ ст. характеризується бурхливим розвитком за
собів транспорту, енергетики, металопереробної промисловості. Різко 
виросли механічні навантаження, температурні умови експлуатації бага
тьох металоконструкцій, появилась потреба щодо якості з ’єднання їх 
частин. Незважаючи на підвищення техніки нагріву і зростання потужно
сті парових молотів, зварюванням в кузні не вдалось з’єднати деталі ве
ликих габаритів. Одним з існуючих недоліків другого методу з ’єднання -  
клепання -  була висока його трудомісткість. Серйозні проблеми виника
ли при ремонті виробу, так як для клепання чи зварюванням в кузні часто 
виникала необхідність розбирати складні металоконструкції. Неминучим 
було створення принципово нового способу з’єднання металів, заснова
ного на більш ефективному джерелі тепла, яке дозволяло б легко і швид
ко отримати стійке з ’єднання деталей з любого матеріалу, який викорис
товується в промисловості, швидкий ремонт складних конструкцій. Підґ
рунтям такого способу стала електрична енергія.

Довгі роки першовинахідником дугового електрозварювання вважа
вся Микола Миколайович Бенардос. Однак в 1986 році з'явилися публі
кації про те, що патент раніше Бенардоса, в 1881 р отримав французький 
електротехнік О. Мерітан (відомий винаходом магнето).

Для доказу вітчизняного пріоритету була розроблена версія про ви
падкове відкриття можливості сплавляти частини сталевих листів при 
нагріванні для ковальського зварювання. З деяких джерел було відомо, 
що в ті роки наш винахідник жив у маєтку в Костромської губернії і ви
готовляв по своїм проектам великі металоємні конструкцій (пароплав, 
який проходить мілини; гребні колеса та ін.). У нас виникало припущен
ня, чи не скористався Бенардос електричною дугою, щоб здійснити на
грівання тих деталей, які з ’єднувались куванням в необхідний момент 
удару молота. При цьому зазначалося, що з електротехнікою Бенардос 
познайомився в Москві, в товаристві любителів, організованому О.Г. 
Столєтовим і О.С. Володимирським, електричне обладнання він отримав 
з заводу електричних приладів, що знаходився неподалік у Кінешмі.

Зрозуміло, пріоритет Бенардоса був доведений на основі документів. 
Захоплення Бенардоса електроенергією підтверджується архівними до
кументами про його працю з П.Н.Яблочковим в період не пізніше 1880 р.
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Саме тоді в товаристві “Яблочков-изобретатель и К0” в Петербурзі пра
цювали майже всі відомі російські електротехніки.

В 1880 р. рішення про організацію спеціальної виставки і міжнарод
ного конгресу електриків було прийнято французьким урядом. В кінці 
1880 -  початку 1881 рр. П.М.Яблочков приїжджає в Париж і незабаром 
визиває сюди деяких співробітників своєї Петербурзької фірми, які не 
були зайняті державною службою. Серед них був і Бенардос.

Базою для підготовки експозиції Яблочкова в Парижі була електротех
нічна лабораторія рсійского інженера М. Кабата. Тут виготовлялись акуму
лятори, дугові лампи, комутатори та ін. Нам не вдалось точно виявити час 
перебування Бенардоса в Парижі, але найбільш ймовірнішою датою слід 
вважати квітень - початок травня 1881 р. Робота по виготовленню та мон
тажу акумуляторів була самою трудомісткою і тривалою. Тому явно саме 
нею і зайнялись співробітники Яблокова в першу чергу. Тоді ж  і прийшлось 
Бенардосу прилюдно використати дугу для зварювання металів.

Використовуючи в 1881 р. електродугове зварювання як технологи- 
чний процес, полегшуючий виготовлення і монтаж експонатів Яблочко
ва, винахідник ще не надавав особливого значення новому способу 
з’єднання. В переліку винаходів “электрогефест” стоїть в ряді інших 
робіт. Через багато років, на своєму фотопортреті, подареному синові, він 
пише: “Изобретатель электрогефеста”, -  виділивши цим самим тільки 
один свій винахід. Ймовірно, використовувати свій метод Бенардос почав 
зразу після прибуття до Парижу: часу до відкриття виставки залишалось 
мало, тому винайдений ефективний спосіб з ’єднання виявився до речі. 
Виставка відкрилась 16 серпня і Бенардос, визволившись від підготовки 
експонатів, зайнявся вже лампами розжарювання. Таким чином, російсь
кий винахідник демонстрував дугове зварювання раніш серпня 1881 р., 
яке створив працюючи в товаристві "Яблочков-винахідник і К°"

Однак, поза увагою залишилася його діяльність в інших розділах 
електротехніки,

З хронологічного списку його винаходів і оригіналів-креслень, які 
збереглися, можна встановити, що в 1880 р. в Петербурзі Бенардос пра
цював над електродвигунами. Проблеми, напевно, були серйозні, тому 
що ніякі інші проекти з його списку в цьому році не згадуються. Перелік 
1881р. відкривається “ручной машинкой для изолирования кабеля лен
той” (вказано місце -  Михайлівський замок в Петербурзі, де були елект
ротехнічні лабораторії), потім -  “машинка для изолирования проводов 
нитками, фонометр -  прибор для испытания прочности и доброкачест
венности металлических частей, прибор для охлаждения воздуха в квар
тире”. Ідея останніх винаходів з ’явились в Закаспійській області (тут 
компанія Яблочкова впровадила електричне освітлення в штабах росій
ських військ, в палацах шаха Ірану). Наступний запис відкриває велику
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серію паризьких винаходів, які майже повністю торкаються електротех
ніки: “43) гофрированные аккумулятори, патент Кабата, на котором тот 
нажил 800000 франков; 44) электродуговая лампа; 45) подсвечник для 
свечи Яблочкова с автоматическим переводом тока; 46) электрические 
паяние металлов -  электрогефест; 47) аккумулятор из порошка кристалли
ческого свинца, 1882 г., Париж; 48) коммутатор для ламп накаливания...”.

Співробітниками лабораторії історико-ретроспективного аналізу Ін
ституту електрозварювання ім. Є.О. Патона в Державному історичному 
архіві СРСР, в музеях і сімейному архіві були знайдені і проаналізовані 
описи та креслення десятків винаходів Бенардоса . Серед них і проекти в 
галузі електротехніки, щодо застосування електроенергії для різних ці
лей. Перерахуємо лише деякі.

Спосіб приготування губчастого свинцю для пластин акумуляторів і 
спосіб ізолювання цих пластин один від одного (1899 р привілей №1916), 
спосіб гальванізації великих площ, проект постачання міста С. - 
Петербурга дешевим електричним струмом для освітлення і руху (1891 
г.), Спосіб удобрення полів плугом «Електроудобрітель» (1892), спосіб 
викачування нафти з свердловин, шестісвечна світлова електрична ма- 
шина-електродвигун, проект електричного освітлення Троїцького моста і 
Палацового моста в Петербурзі, автоматичний регулятор струму (1892 
р.), електричний бур, комутатор-рубильник, електроплавильний тигель, 
гідро-електроплавка і розжарювання металів, антропоелектрометр, елек
трична лампочка розжарювання, електроплавильники, електро- 
фотографометр, проект електроприводу, електроплавильний тигель, еле
ктромагнітне ковадло, амперметр, щітка для колектора динамо, електро- 
випилювач, електродвигун для залізниць, рухомі платформи для переп
равлення публіки через вулиці та інші.

Багато з проектів випередили свій час.
Характерним прикладом може служити проект електричної гармати. 

М.М. Бенардос запропонував принципово новий вид озброєнь -  першу в 
світі електромагнітну зброю. (У списку його винаходів за 1887 рік "елек- 
трогармата" значиться під № 112).

Принцип стрільби заснований на явищі втягування тіла (снаряда) 
магнітним полем соленоїда. При цьому на кінцях снаряда утворюються 
полюси, орієнтовані згідно полюсів котушки. Безперервний рух снаряда 
може забезпечити «біжуча магнітна хвиля» -  система котушок, що вими
каються і включаються синхронно з рухом тіла, що прискорюється. В 
рамках наукових досліджень фірма «BAE Systems» в січні 2012 року 
поставила в Центр наземних військових досліджень ВМС США повноро- 
змірний демонстраційний зразок рейкової електромагнітної гармати з 
кінетичної енергією розігнаного снаряда в кінці каналу ствола близько 32 
МДж. За допомогою цієї гармати снаряди масою 18 кг летітимуть зі шви
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дкістю до 2,5 км/с на дальність від 89 і до 161 км. Зокрема, у військових 
програмах СРСР і США розглядалася можливість використання таких 
установок на орбітальних супутниках для ураження космічних апаратів 
(снарядами з великою кількістю дрібних вражаючих деталей), або об'єк
тів на земній поверхні.

У березні 1892 р. М.М. Бенардос подав заявку на винахід «Спосіб 
електрокультури». Він запропонував пропускати електричний струм 
через плуг, в результаті чого в ґрунті відбуваються корисні для рослин 
хімічні реакції».

П РЕДВО ЕН Н Ы Е СО ВЕТСКИ Е П ЕРИ СК О П Ы  П ДН  И  ПСФ
Кузяк А.Г.

Возведение долговременных оборонительных рубежей, начатое в 
СССР, требовало организации производства разнообразного оборудова
ния для оснащения многочисленных строящихся в них сооружений. К 
такому оборудованию относились и приборы наблюдения за полем боя. 
Особенно большое значение такие приборы имели для оснащения пуле
метных огневых точек постройки конца двадцатых -  начала тридцатых 
годов, т.к. пулеметные амбразуры существенно ограничивали обзор поля 
боя. При этом надо помнить, что пулеметчик находился не возле самой 
амбразуры, а за пулеметом, на расстоянии примерно метра от нее, что 
еще больше ограничивало обзор. При оборудовании такой амбразуры 
пулеметным герметизирующим приспособлением (ГПП), обзор стано
вился совершенно ничтожным, т.к. в этом устройстве спереди на кожух 
пулемета надевался стальной щиток с мизерным окошком в нем. Ос
тальное пространство амбразурного проема закрывалось прорезиненной 
тканью. В таких условиях пулеметчик мог вести эффективный огонь в 
основном по указаниям коменданта сооружения.

Для того, чтобы обеспечить коменданту возможность наблюдения за 
полем боя, сооружение необходимо было оснастить либо броневым на
блюдательным колпаком, либо перископом. В таких странах как Фран
ция, Польша, Чехословакия, Германия большое применение нашли на
блюдательные бронеколпаки. Во Франции они еще оборудовались и пе
рископом. Кроме того, ряд таких бронеколпаков кроме наблюдения за 
полем боя мог использоваться для ближней обороны сооружения с по
мощью ручных пулеметов. Однако такое решение было дорогостоящим, 
требовало применения дефицитной в то время в СССР броневой стали, да 
и возможности металлургической промышленности того времени были 
весьма скромными. Конечно, в СССР для ведения наблюдения также
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нашли применение бронеколпаки. Однако их применение было крайне 
ограниченным, и использовались они в укрепленных районах для осна
щения артиллерийских наблюдательных пунктов (АНП). Для этой цели 
использовались наблюдательные бронеколпаки ВСУ и Г АУ.

В Советском Союзе решение проблемы наблюдения за полем боя 
нашли в массовом применении перископов. При этом пришлось решать 
задачу разработки и освоения массового выпуска многочисленных опти
ческих приборов, необходимых для армии и флота. До революции значи
тельная часть таких приборов поступала из-за границы. Также серьезной 
проблемой было производство для всех этих приборов качественного 
оптического стекла. Для решения этих проблем были объединены как 
уже существующие оптические заводы, так и созданы новые цеха и 
предприятия. Основным производителем перископов для укрепленных 
районов являлся Государственный оптический завод (ГОЗ) в Ленинграде, 
переименованный в 1930 г. в Государственный оптико-механический 
завод имени ОГПУ (ГОМЗ). Завод входил в состав Всесоюзного Объеди
нения Оптико-Механической промышленности (ВООМП). В итоге, к 
началу 40-х годов в СССР была создана мощная оптическая промышлен
ность, хоть и имевшая проблемы с качеством оптического стекла.

Одними из первых перископов, разработанных для установки в дол
говременных сооружениях укрепрайонов, были «Перископ дальнего 
наблюдения (ПДН)» и «Перископ сухопутного фронта (ПСФ)». Перископ 
ПДН предназначался для оснащения артиллерийских капониров и полу
капониров, а также артиллерийских наблюдательных пунктов и команд
ных пунктов. Перископом ПСФ оборудовались пулеметные огневые 
точки. Т.к. перископ ПДН предназначался в первую очередь для обнару
жения целей на большом расстоянии и управления огнем артиллерии по 
ним, то он имел 10-кратное увеличение. Перископ ПСФ, предназначен
ный для управления пулеметным огнем огневой точки на меньшем рас
стоянии, имел 1,5-кратное увеличение.

Конструктивно оба перископа состояли из 5 колен. В самом верх
нем колене размещалась прямоугольная отражательная призма, прикры
тая защитным стеклом. В следующем колене размещался объектив и 
первая линза оборачивающей системы. Также на этом колене снаружи 
закреплялось уплотнительное кольцо из губчатой резины, обтянутой 
кожей. В верхней части крепления уплотнительного кольца, между ним и 
трубой колена, располагался кольцевой сальник. Задачей уплотните льно- 
го кольца являлось предотвращения попадания внутрь сооружения от
равляющих веществ и атмосферных осадков.

В самом нижнем колене располагалась вторая линза оборачивающей 
системы и вторая прямоугольная отражательная призма. Также на этом 
колене был смонтирован окуляр перископа. Внутри окуляра устанавлива-
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лось стекло с перекрестием для точного наведения перископа в цель. Это 
перекрестие подсвечивалось электрической лампочкой, которая крепилась 
в патроне, установленном сбоку окуляра. По бокам были смонтированы 
две ручки, с помощью которых осуществлялся поворот перископа вокруг 
оси и его вертикальное перемещение. В перископе ПДН к нижней части 
крепился диск с угломерной шкалой и лимбом. Для точного считывания 
показаний возле лимба было закреплено откидное увеличительное стекло с 
подсветкой. Лимб мог быть жестко закреплен с помощью затяжного винта. 
К нижней части диска крепилась зажимная втулка, с помощью которой 
перископ устанавливается на раздвижной колонке в каземате сооружения.

Промежуточные колена оптических деталей не имели и служили 
только для увеличения длины перископа. Их длина составляла 105 см., и 
с их помощью общая длина перископа (его перископичность) могла ме
няться в пределах 240 -  450 см. Все колена соединялись между собой 
фланцами с болтовыми соединениями. Для точной установки колен они 
имели специальные установочные штифты.

Отличие перископа ПДН от ПСФ заключалось в том, что у первого 
перископа можно было отклонять верхнюю отражательную призму, чем 
обеспечивалось вертикальное визирование в пределах от - 20 до + 40 гра
дусов. В перископе ПСФ верхняя отражательная призма была неподвиж
ной. Кроме того, этот перископ не имел диска с угломерной шкалой и лим
бом. Для отклонения верхней отражательной призмы в перископе ПДН на 
правой ручке были установлены барабанчики с закрепленном на них тро
сом. Этот трос проходил через уплотнительное кольцо и закреплялся ввер
ху на блоке, прикрепленном сбоку к цапфе верхней отражательной приз
мы. Вращением ручки достигалось отклонение по вертикали этой призмы.

Раздвижная колонка, на которую устанавливался перископ, состояла 
из двух труб. К перископу подсоединялась труба меньшего диаметра, 
которая перемещалась внутри большей трубы. На этой трубе был закреп
лен зажим, с помощью которого можно регулировать высоту подъема 
перископа. К нижней части трубы также было закреплено основание, 
которое болтами крепилось к установочному кольцу, забетонированному 
в каземате. Для установки перископа на полевых позициях в его ком
плект входила металлическая тренога.

Для перемещения перископа в покрытии каземата в нем монтировалась 
обсадная труба. Для плавного перемещения в ней перископа ее внутренняя 
поверхность смазывалась пушечным салом. Сверху отверстие перископной 
трубы закрывалось поворачивающейся вбок броневой крышкой. Для пово
рота крышки служила вертикальная ось, проходящая снаружи перископной 
трубы, которая в каземате оканчивалась рукояткой. Через бетон покрытия 
эта ось проходила в предохранительной трубке, в верхней и нижней части 
которой устанавливались втулки, служащие подшипниками для оси. Такое 
устройство защитной запорной крышки обсадной трубы оказалось слабым 
местом советских долговременных сооружений в случае их атаки штурмо
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вой группой. Противник подрывал ось запорной крышки, поворачивал 
крышку, зарядом взрывчатки или гранатами разбивал перископ внутри об
садной трубы, заливал в трубу бензин, который разливался внутри сооруже
ния, а потом гранатой поджигал его.

К началу войны был модернизирован перископ ПДН (модель 
ПДН2), а также разработан перископ Пер 40, Для оснащения пулеметных 
огневых точек вместо перископа ПСФ были разработаны и выпускались 
промышленностью новые перископы ТЧ, а потом ТЧ1. В отличие от пе
рископа ПСФ у них, как и в перископах ПДН отклонялась по вертикали 
верхняя отражательная призма, что позволяло обеспечить вертикальный 
обзор в пределах от- 40 до + 40 градусов. Кроме того, они умели уже 4- 
кратное увеличение.

К сожалению, до настоящего времени сохранились буквально еди
ницы советских предвоенных перископов. Поэтому при реконструкции 
внутренней обстановки долговременных сооружений приходится исполь
зовать уже послевоенные модели перископов, например, ПФП-5.
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ВИ ДАТН И Й  ВЧЕН И Й  У  ГАЛ УЗІ М ЕХАН ІЗАЦ ІЇ 
СІЛЬСЬКО ГО  ГО С П О ДА РС ТВА  У К РАЇН И  

Курепін В.М.

Епіграфом до розкриття діяльності Петра Мефодійовича Василенка 
є слова когорти відомих вчених у галузі механізації сільського господар
ства України, його учнів і послідовників Л.В. Погорілого, Д.Г. Войтюка, 
М.К. Лінника: «Не так уже й багато у вітчизняній науці імен, чия зірка, 
здійнявшись у зеніт багато десятиліть назад, не тільки не втратила бли
ску, але й освічує потаємні дослідницькі стежки в майбутнє. Одне з них -  
Петро Мефодійович Василенко...» [1].

Петро Мефодійович Василенко -  патріарх землеробської механіки 
України, видатний вчений в галузі землеробської техніки, академік 
ВАСГНІЛ, академік Української академії аграрних наук, член-

151



кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних 
наук, професор народився 17 жовтня 1900 року в селі Мигія Первомайсь- 
кого району Миколаївської області в багатодітній родині незаможних 
селян Мефодія Оникійовича та Ганни Василівни Василенків. Вчений зі 
світовим ім’ям, засновник і творець наукової школи із землеробської 
механіки в Україні, який консультував багатьох вчених та мав у своєму 
доробку понад 200 наукових статей, низку фундаментальних монографій 
з теорії, розрахунку і проектування сільськогосподарських машин. Його 
наукові розробки і нині успішно застосовують у світі вчені з Болгарії, 
Словаччині, Румунії, Франції, Китаї, США.

На відміну від багатьох відомих вчених того часу, які мали 
університетську освіту, П.М. Василенку в тяжких умовах Першої світової 
та громадянської війни і розрухи 20-30-х років ХХ ст. вдалося отримати 
лише фрагментарну освіту -  4-річна початкова школа у рідному селі, яку 
успішно закінчив у 1911 році; земельне 2-класне училище, Ольгинсько- 
Скаржинське сільськогосподарське училище 1-го розряду [2]. Жага до 
знань і тонкого розуміння успішного ведення сільського господарства в 
різних умовах, які проявлялися у Петра Мефодійовича ще у дуже моло
дому віці (він бездоганно засвоїв майже усі тяжкі сільські професії орача, 
жнеця, збиральника, складальника) тоді, коли на плечі юного 14 річного 
хлопця лягала відповідальність та турбота із догляду та годуванню за 
усієї великої родини Василенків, приводить його на педагогічні курси 
Київського сільськогосподарського інституту.

Лекції таких видатних учених, як професори В.В. Колкунов (земле
робство), П.Ф. Вовк (сільськогосподарське машинознавство), 
М.М. Годлін (ґрунтознавство), Є.П. Вотчал (фізіологія рослин), В.П. 
Устьянцев (тваринництво) тощо значно поглибили знання Петра 
Мефодійовича. Після успішного складання всіх іспитів, враховуючи 
високі наукові та педагогічні вміння, Петро Мефодійович рішенням 
вченої ради Київського сільськогосподарського інституту отримав 
рекомендацію-направлення на виконання наукової роботи в галузі 
сільськогосподарського машинознавства.

Першим кроком в опануванні основ землеробської механіки стала 
науково-дослідна кафедра сільськогосподарської механіки Головного 
управління науки Наркомату освіти УРСР, на яку його було зараховано 
аспірантом. Науково-дослідну кафедру сільськогосподарської механіки 
очолював тоді відомий в Україні вчений, академік ВУАН (АН УРСР) 
Симінський К.К., а її членами були видатні вчені: академік АН СРСР 
(1929 р.) і ВУАН (АН УРСР) з 1922 р. Крилов М.М.; майбутній академік 
АН УРСР та АН СРСР Боголюбов М.М.; професори Серенсен С.В., Ва
силенко А.О. (згодом академіки АН УРСР); професори: Крамаренко Л.П. 
(майбутній член-кореспондент АН УРСР), майбутні професори: Вовк
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П.Ф., Заморський В.В. та ін. Таким чином, вже на початку своєї наукової 
діяльності молодому аспіранту пощастило не тільки спілкуватися з ви
датними вченими того часу в галузі математики та механіки, але й брати 
участь у науково-методичних семінарах, які постійно проводились в 
Інституті технічної механіки.

Після закінчення аспірантури, під керівництвом відомого 
ґрунтознавця професора Д.Г. Віленського, він досліджує механіко- 
технологічні процеси деформації грунту під час обробітку його 
ґрунтообробними машинами. За результатами досліджень вони спільно 
публікують низку статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Є всі підстави стверджувати, що фундаментальні праці Василенка 
П.М. відіграли значну роль під час створення та розвитку сучасної 
сільськогосподарської та іншої техніки в усьому світі. Його наукові праці 
надруковані у Франції, Великобританії, США, Китаї, Словаччині, 
Румунії, Болгарії та інших країнах [3]. Аналітичні методи дослідження 
складних механічних систем, вперше розроблені академіком широко 
використовуються у науково-дослідних установах багатьох країн світу та 
в СКБ заводів сільськогосподарського машинобудування та фірмах, що 
виробляють сільськогосподарську техніку.

Феноменальне наукове опрацювання Василенка П.М., його яскравий 
погляд у майбутнє було практично втілено в життя спеціалістами NASA 
(США) під час проектування автоматичних апаратів типу «Ровер (LRV)» 
для пересування по поверхні природного супутника Землі -  Місяця. 
Американські астронавти Дейвід Скотт і Джеймс Ірвін у 1971 р. успішно 
застосували такий апарат при автоматичному пересуванні по поверхні 
Місяця, колісний хід якого спроектовано із використанням теоретичної 
праці нашого видатного співвітчизника -  Петра Мефодійовича Василенка.

Величезна кількість документів, які викликають інтерес українських 
вчених, про життя і діяльність академіка П.М. Василенка зберігаються у 
наукових архівах Президії Національної Академії наук України, Науково- 
природничого історичного музею Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, Державного архіву м. Києва, 
Центрального державного історичного архіву України. Інформаційний 
потенціал джерелознавчої бази налічує особисту бібліотеку та архіви 
вченого, це 50 папок із рукописами і машинописним текстом, 107 папок 
із відгуками про наукову та педагогічну діяльність академіка П.М. Васи- 
ленка, які використовуються під час проведення наукових історичних 
досліджень його життя та наукової діяльності, написання дисертацій.

У 2018 році за дорученням Шебаніна Вячеслава Сергійовича, ректора 
Миколаївського національного аграрного університету, науково- 
педагогічні працівники і студентське самоврядування інженерно- 
енергетичного факультету почали підготовку до XX Міжнародної наукової
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конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», яка відбулася 17 
жовтня 2019 р. в м. Миколаєві в Миколаївському національному аграрному 
університеті. Науково-педагогічні працівники і студенти провели науково- 
дослідницьку роботу про життя та діяльність академіка Василенка в селі 
Мигія та Первомайському районі Миколаївської області. Завдяки 
наполегливій праці вдалося знайти унікальні документи особистого листу
вання Петра Мефодійовича Василенка з місцевим краєзнавцем-істориком 
Володимиром Трохимовичем Халипенком.

Було знайдено Халипенко Софію Йосипівну, яка більше 20 років 
дбайливо зберігала особисте листування між своїм чоловіком та 
академіком. У сімейному архіві було знайдені листи, фотографії, чернет
ки нарисів, звернення до посадових осіб навчальних закладів, 
керівництва села Мигія та інші документи, які належали видатному вче
ному та залишалися невідомими і недоступними для істориків-науковців. 
Ці матеріали Софія Йосипівна дбайливо зберігає у сімейному архіві.

Сьогодні науково-педагогічні працівники і студентське самовряду
вання продовжують активну роботу по збору інформації про життя та 
громадську діяльність Петра Мефодійовича Василенка, яке пов’язане з 
його рідним селом Мигія [43].

Наприкінці слід підкреслити, що багаторічне життя, плідна творча 
праця й численні наукові здобутки цієї видатної людини завжди 
здійснювались ним завдяки трьом мудрим життєвим принципам: почут
тям людської гідності, внутрішній незалежності та особистій значущості. 
Пам’ять, яку залишив по собі академік Василенко П.М., слугує для всіх, 
хто мав щастя близько його знати, невичерпним джерелом творчості й 
натхнення, відданості справі науки. А для майбутніх поколінь, яким ще 
доведеться продовжувати його справу, життя і діяльність академіка П.М. 
Василенка завжди слугуватиме прикладом безмежної відданості і 
служіння науці.
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ВНЕСОК СПІВРОБІТНИКІВ ХАРКІВСЬКОГО  
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ У  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АРМ ІЇ 

В РО КИ  П ЕРШ ОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ  
Ларін А.О., Вергун В.Г.

Доповідь присвячена участі Харківського технологічного інституту 
(ХТІ) в забезпеченні армії в роки Першої світової війни. В роботі викорис
тані матеріали Державного архіву Харківський області (ДАХО).

Перша світова війна стала подією величезного масштабу і мала дале
косяжні наслідки. Вона не мала собі рівних у всій попередній історії людст
ва. Однак початок бойових дій застав російське суспільство зненацька. Ро
сійській армії бракувало багатьох видів озброєння, наприклад, вона була 
єдиною серед армій воюючих держав, в якій військові не мали касок! Вій
ськове відомство к кінцю війни змогло забезпечити лише 20% госпітальних 
ліжок. Таким чином, війна зажадала мобілізації зусиль всього суспільства, а 
царський уряд, апелюючи до пам'яті Вітчизняної війни 1812 року, назвав 
війну Другою Вітчизняною.

Обстановка на фронті змусила переводити на військові рейки всі мирні 
установи. Не став винятком і ХТІ. Він мав досить великий верстатний парк, 
який становив 32 токарних верстатів, 8 стругальних, 8 свердлильних, 8 фре
зерних, 2 довбальних та по одному для розточування циліндрів і болторіз
ному [1, л. 2]. Керівництвом вишу було прийнято рішення про залучення до 
виконання військових замовлень фахівців-виробничників -  Г. О. Латишева, 
В. Є Тіра, Г. Ф. Проскуру, В. Д. Долгова, А. П. Комарова, В. Ф. Гербурт- 
Гейбовіча, Г. Ф. Буракова [1, л. 11]. Зусиллями цих співробітників в ХТІ 
були виконані наступні замовлення: виробництво 90-мм бомбометів, при
чому продукції було випущено на 6000 рублів; налагоджено виробництво 
запальних стаканів і детонаторних трубок для снарядів. Крім того у великій 
кількості виготовлялися 37-мм чавунні гранати для мінометів, дріт діамет
ром 1,5, 1,8 та 2,4 мм для Новоросійського і Туапсинського портів. З термі
нових замовлень, виконаних під керівництвом завідувача механічної лабо
раторії В. М. Серебровського і механіка А. П. Комарова, було особливо 
виділено два, за якими виготовили 100 одиниць 90-мм бомбометів і 100 
калібрів для гайок 0,5" [1, л. 34].
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Інтенсивна робота призвела до дефіциту металу в ХТІ, що вже 29 квіт
ня 1916 року зазначалося в рапорті начальству. Приблизно таке ж станови
ще було і на інших підприємствах міста. Це призвело до того, що з лютого 
1916 року був проведений облік всього алюмінію в місті і визначено, що 
рішенням Голови Особливої наради було заборонено використовувати 
алюміній, крім, як на військові потреби -  дистанційні трубки, авіаційні 
апарати, алюмінієвий порошок [2, с. 2].

На жаль, у зв'язку з відрядженням механіка, ад’юнкт-професора Олек
сандра Митрофановича Соломка в розпорядження Комітету постачання, він 
не міг працювати в ХТІ. Але Олександр Митрофанович зробив великий 
внесок у забезпеченні армії, працюючи комісаром Комітету постачання 
армії. Йому багаторазово пропонували службу в тиловому управлінні росій
ської армії, на різних підприємствах в Росії і за кордоном, але вчений був 
непохитний. На всі запити до ХТІ декан механічного факультету Павло 
Петрович Копняєв неодноразово писав про приналежність ад’юнкт- 
професора Соломка до ХТІ. В результаті в період до 1 травня 1917 року під 
керівництвом Олександра Соломка було виготовлено: похідних кухонь -  
400, повозок -  2000, казанів та кип’ятильників -  30 000, багнетів -  30 000, 
коробок для кулеметних стрічок -  4000, консервів -  2,5 млн. порцій, шпал -  
0,5 млн куб. футів, предметів амуніції -  2,5 млн. одиниць, печей окопних -  
15 000 штук, кухлів -  600 000 штук, ліжок та носилок -  30 000. Крім того 
було виготовлено велику кількість столів для операцій, дистиляторів, 
пральних машин, вагон-кухонь, санітарних пунктів, жерстяних виробів, 
меблі тощо [3, с. 71].

Початок Громадянської війни О. П. Соломко зустрів на півдні Росії, 
в Білій армії, звідки повернутися до Харкова вже не міг. Не бажаючи 
брати участь у війні проти свого народу, він емігрував до Єгипту, де по
мер в 1920 році і був похований на місцевому грецькому православному 
кладовищі Шетбі.

Оскільки для розміщення величезної кількості поранених госпіталів і 
лікарень катастрофічно не вистачало, під військові госпіталі пристосовува
ли державні установи. Не залишився в стороні і ХТІ. У креслярському кор
пусі (зараз ректорський) було розташовано 84-й військовий госпіталь. Його 
разом з будівлями Реального училища, третьої та четвертої гімназій рішен
ням Піклувальника Харківського навчального округу 14 серпня 1914 року 
було передано для розміщення поранених воїнів. Оскільки заняття в інсти
туті не припинялися і частина професорів проживала на території вишу, 
директору доводилося нагадувати головному лікарю госпіталю про необ
хідність пораненим дотримуватися тиші в години занять і після 10 години 
вечора, а також забороняти пораненим розводити собак і розпалювати ба
гаття на території інституту.
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Перша світова війна зламала чимало доль співробітників і студентів 
ХТІ. Можна не мати сумніву, що видатний вітчизняний фахівець в області 
обробки металів різанням Володимир Сергійович Кнаббе взяв би найактив
нішу участь в забезпеченні армії спорядженням. Але він помер на самому 
початку війни у швейцарському Берні, куди втік з Німеччини, в якій пере
бував з науковим відрядженням і де його намагалися інтернувати. На жаль, 
у схожу життєву ситуацію потрапив і викладач інтегрального та диференці
ального числення в ХТІ Михайло Миколайович Лагутинський. Він також 
перебував у науковому відрядженні в Німеччині і в липні 1914 року був 
інтернований як військовополонений. Абсолютно незрозуміло, як суто ци
вільний педагог, викладач математики, а не військових дисциплін, який 
жодного дня не служив в армії, міг стати військовополоненим? Де були 
міжнародне право, а також Гаазька конвенція 1899 року про закони і звичаї 
сухопутної війни? Таким чином 17 січня 1915 року Михайло Миколайович 
помер у Г еттінгені (Саксонія) від серцевого нападу, не доживши до 44-річчя 
трьох днів. А поки він був живий, керівництво ХТІ пересилало вченому 
його заробітну платню. В його пам'ять у 1916 році на основі капіталу, поже
ртвуваного матір'ю вченого Є. П. Лагутинською, при Харківському універ
ситеті була заснована премія імені М. М. Лагутинського.

Поряд з озброєнням в інституті також виготовлялися ліки. Був термі
ново затребуваний йод, якого в Інституті було близько 2,3 кг, про що звіту
вали професор І. А. Красуський, професор О. П. Лідов, професор Є. І. Орлов 
і ад'юнкт-професор М. Д. Зуєв. Також були затребувані аспірин, колоїдне 
срібло, уротропін, хлороформ, опіум, саліцилова кислота, теобромін та інші 
препарати. В результаті цього в ряді хімічних лабораторій різних вузів, як 
писав товариш (заступник) міністра народної освіти у своєму листі від 14 
жовтня 1914 року, «уже изготавливаются аспирин, уротропин, кофроформ и 
каломель, производится очистка хлороформа».

Відповідаючи на цей лист, директор ХТІ вказував: «химические лабо
ратории ХТИ, при условии выделения средств на сырье, готовы произво
дить коллоидное серебро, ментол, гексимителен-тетрамин и дезинфекцион
ное мыло». Директор інституту отримав лист подяки від Керуючого польо
вим складом Російського товариства Червоного Хреста, в якому він писав: 
«...покорнейше прошу передать мою искреннюю благодарность господину 
директору лаборатории минеральных веществ по безвозмездной передаче 
йода полевому складу, а также гг. директорам лабораторий: химической, 
питательных и органических веществ за уступку по обычной цене столь 
необходимого в настоящее время препарата» [4, с. 32]. З цього короткого 
опису можна також констатувати, що багато постачальників, користуючись 
військовим часом, підвищили ціни на поставки для армії. Варто зазначити 
що, незважаючи на прохання керуючого польовим складом Російського 
Товариства Червоного Хреста, відправити йод післяплатою (тобто, вар
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тість пересилання брав на себе польовий склад), так необхідний йод з 
лабораторії мінеральних речовин був відправлений звичайною посилкою, 
цінністю в 20 рублів лаборантом інституту Павлом Євгеновичем Попо
вим за свій рахунок.

Залишається відзначити, що директором інституту на початку війни 
був заслужений професор Петро Матвійович Мухачов. У вересні 1905 року 
він став першим виборним директором ХТІ і залишався на цій посаді до 
1915 року. У 1915 році директором було призначено Івана Павловича Оси
пова (з 1917 року посада стала називатися ректор). Він також завідував 
хімічною лабораторією. Лабораторією мінеральних речовин завідував про
фесор Єгор Іванович Орлов, лабораторією поживних речовин -  професор 
Іван Адамович Красуський, а лабораторією фарбувальних і органічних 
речовин завідував професор Олександр Павлович Лідов.

Таким чином, співробітники ХТИ взяли активну участь в роки Першої 
світової війни у забезпеченні російської армії в першу чергу медикамента
ми, боєприпасами, а також різноманітним військовим обладнанням.
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ВИ КО РИ СТАН Н Я ДО СЛ ІДЖ ЕН Ь З ІСТО РІЇ Н АУК И  І ТЕХН ІКИ  
Я К  ІН Н О ВА Ц ІЙ Н И Й  Ш ЛЯХ Ф О РМ У ВАН Н Я СУЧАСНОГО  

Ф АХІВЦ Я, П ІДВИ Щ ЕН Н Я РІВН Я ВИ Щ О Ї ОСВІТИ  
ТА Н А УК О ВО ГО  СВІТО ГЛ ЯДУ Н АСЕЛ ЕН Н Я

Литвинко А. С.

На сучасному етапі культурно-історичного та суспільно- 
економічного розвитку України одним з ключових факторів виступає 
підготовка науково-обґрунтованих пропозицій щодо механізмів та мето
дів відбору державних інноваційних пріоритетів.

Наукові знання формують світогляд особистості, даючи їй можли
вість розуміти принципи організації реальної дійсності, стандарти крити
чного мислення, здатність та готовність до постійної освіти, самовдоско
налення й професійної мобільності, що лежать в основі інноваційного 
розвитку суспільства. Тому наукові досягнення необхідно якнайширше
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популяризувати, піднімаючи при цьому престиж наукової праці та збері
гаючи її традиції.

Серед ключових проблем, що гальмують перехід України на іннова
ційну модель розвитку, наступні:

Недостатність усвідомлення необхідності всебічної підтримки інте
лектуальної діяльності, яка формує світогляд та критичне мислення лю
дини, її готовність до постійної освіти, розвитку й самовдосконалення, 
розуміння необхідності вирішення глобальних світових проблем, гармо
нізує соціальні процеси та сприяє розвитку держави.

Відсутність розуміння того, що в контексті гарантування безпеки 
держави важливо зберігати та використовувати традиції наукової праці, 
формувати в суспільстві повагу до них, пошану до роботи у науковій сфері 
незалежно від одержання наукою практичних результатів у близькій перс
пективі, адже тільки науковій формі пізнання притаманний предметний та 
об’єктивний спосіб розгляду явищ і формування наукової картини світу.

Слабка увага до впровадження та інституалізації досліджень з історії 
науки і техніки, які завдяки їх міждисциплінарному характеру дозволяють 
людині незалежно від фаху опанувати сучасну картину світу та усвідомити 
історичні етапи її становлення як невід’ємної складової загальнолюдської 
культури, побачити весь комплекс взаємопов’язаних наукових напрямів та 
місце конкретних досліджень в ньому, подолати протиріччя технічної та 
гуманітарної культур, студентській молоді завдяки вивченню етапів своєї 
фахової дисципліни поглибити якість її опанування та підвищити рівень 
вищої освіти, на основі гордості за здобутки попередніх поколінь вітчизня
них науковців сформувати почуття глибокого патріотизму.

Недостатність підтримки гуманітарного аспекту наукових дослі
джень, популяризації наукових досягнень та їх історії, висвітлення у 
засобах масової інформації та навчальному процесі середньої та вищої 
школи знань щодо виникнення та еволюції науково-технологічної діяль
ності, наукового простору науковців, мислителів, винахідників і новато
рів. В контексті національної безпеки це сприяє прискоренню передачі 
інформації, знань та досвіду від старших поколінь до молодших, від нау
кових установ до вищих навчальних закладів, тощо.

Відірваність навчальних програм середньої та вищої школи та ака
демічних аспірантських курсів від історії та досвіду світового й вітчизня
ного розвитку науки та техніки.

Відсутність єдиного наукового національного координаційного 
центру з популяризації науки та поширення наукових знань для всіх 
верств населення.

Зазначимо, що особливістю наукової картини світу, що формується 
нині, є не уніфікація всіх галузей знання, а розуміння архітектоніки науки
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як багаторівневої, плюралістичної, міждисциплінарної та варіабельної, а 
також єдність різноманіття дисциплінарних підходів -  як природничих та 
технічних, так і суспільних наук. Тому для того, що опанувати сучасну 
картину світу та усвідомити історичні етапи її становлення, тобто сфор
мувати світогляд сучасного науковця, необхідним є вивчення закономір
ностей розвитку науки і техніки як невід’ємної складової загальнолюдсь
кої культури. Саме це складає предмет історико-наукових досліджень, які 
завдяки своїй міждисциплінарності набувають сьогодні особливої актуа
льності, дозволяючи науковцю побачити весь комплекс взаємопов’язаних 
наукових напрямів та місце своїх досліджень в ньому, подолати проти
річчя технічної та гуманітарної культур.

Одним із ефективних засобів, що сприяє такому процесу, є широке 
використання історії науки і техніки в освітньому процесі середньої та 
вищої школи. Аналіз позитивного та негативного досвіду вчених та інже
нерів дозволяє спеціалісту побачити предмет свого дослідження не ізо
льовано, а в контексті світової наукової та культурної спадщини, що дає 
можливість сформувати його свідоме та гуманістичне ставлення до про
цесів і явищ навколишнього світу, усвідомлення відповідальності за свою 
практичну діяльність та необхідності вирішення глобальних цивілізацій- 
них проблем. Вивчення етапів розвитку фахової дисципліни є одним із 
найбільш дієвих шляхів посилення інтересу до неї, поліпшення рівня і 
глибини опанування предмету, що, в свою чергу, обумовлює суттєве 
підвищення якості освіти.

Тому на загальнодержавному рівні необхідно вжити низку нових та 
здійснити розвиток існуючих заходів:

1. Включити обов’язковий курс «Історія науки і техніки» до навча
льних програм закладів середньої та вищої освіти.

2. Запровадити до учбових планів вищих навчальних закладів 
обв’язкові курси з історії розвитку конкретних наукових напрямків (фі
зики, математики, хімії, біології тощо) згідно з профілем закладу.

3. Передбачити в провідних університетах України магістратуру зі 
спеціальності «Історія науки і техніки».

4. Створити на базі відділу історії та соціології науки і техніки 
ДУ«ІДНТПІН ім.Г.М.Доброва НАН України» курси підвищення 
кваліфікації для викладачів вищої школи зі спеціальності «Історія 
науки і техніки».

5. Для підготовки методичного забезпечення таких курсів створити 
авторські колективи, в які включити провідних вчених НАН України, 
професійних істориків науки і техніки та викладачів відповідних вищих 
навчальних закладів.

6. Створити на базі провідних вищих навчальних закладів загально- 
вузівські кафедри або лабораторії історії науки і техніки, передбачивши в
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їх штатах посади не тільки викладачів, а й наукових працівників для про
ведення наукової роботи.

7. Тематику з історії науки і техніки ввести до планів наукових ін
ститутів.

8. Рекомендувати викладацькому складу середньої та вищої школи 
включати відомості з історії науки і техніки при вивченні фахових дисциплін.

9. Створити на базі НАН України єдиний центр з популяризації нау
ки та поширення наукових знань для всіх верств населення.

10. Проводити щорічний Молодіжний симпозіум з історії науки і те
хніки «Пріоритети української науки».

11. Заснувати молодіжну премію ім. Б.Є. Патона з історії науки і техніки.
12. Проводити захист дисертацій та наукові дослідження з історії 

науки і техніки, популяризацію яких здійснювати зокрема за допомогою 
мережі Інтернет, створивши спеціальний портал на сайті НАН України.

13. Створити робочу групу для практичного вирішення зазначених у 
пп.1-12 положень.

Запропонований комплекс заходів стане потужним методом залу
чення молоді до науки, підвищення її інтересу до вивчення природничих 
та технічних дисциплін, формування навичок проведення науково- 
дослідницької роботи та патріотичного виховання. Це також створить 
передумови професійного зростання для майбутніх аспірантів, які оби
рають галузь історії науки і техніки і вступають до аспірантури академіч
них й освітніх установ з історії науки і техніки.

ГА И КО ВИ И  КЛЮ Ч Я К  СВІДО К П АТЕН ТН И Х СУП ЕРЕЧО К
Лупаренко Г.В.

В травні 2021 року Державний політехнічний музей відкриттям вис
тавки «Гайковий ключ» розпочав цикл виставок «Прості предмети». В 
процесі підготовки до виставки виникла потреба у дослідженні предметів 
експонування з використанням можливостей інформаційних мереж.

Гайковий ключ є продуктом інженерної творчості і об’єктом 
інтелектуального права. Вдала, запатентована конструкція в разі її ви
робництва чи продажу патенту давали непоганий заробіток. Бажання 
заробити більше часто схиляло промисловців обходити патентне право -  
без погодження з автором виготовляти їх розробки.

Окремі патентні суперечки -  відомі на весь світ. Самюель Кольт от
римав патент на револьвер у 1836 році терміном на 20 років. Певною 
мірою цей епізод навіть призупинив розвиток стрілецької зброї в США.
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1842 року його фірма збанкрутувала але патент Кольт не продавав. 
Тільки з початком війни з Мексикою у 1847 році він зумів домогтися 
замовлення револьверів для армії. Інші промисловці не змогли обійти 
патент Кольта, справи завершувались в суді. 1851 року брати Вессон 
(засновники фірми «Сміт і Вессон») програли справу Кольту, який їх 
звинуватив у копіювання його схеми. Розпочати виробництво своїх 
револьверів брати Вессон змогли тільки після того, як вийшов термін на 
патент Кольта у 1857 р. А до того часу Вессони зосередились на 
придбанні різних патентів на системи спускових механізмів, заряджання і
т.п. [1, с. 26]. Ці події викликали потребу у вдосконаленні патентного 
законодавства і скороченні терміну патенту та більш точного конкрети
зованого опису об’єкту патентування.

В колекції політехнічного музею є досить цікавий предмет -  розсув
ний ключ кінця ХІХ початку ХХ ст. (див. мал.1) Ключ складається з чо

тирьох деталей: основа, верхня губа, 
нижня губа, гайка для регулювання.

Мал. 1. Розсувний ключ з фондів 
Державного політехнічного музею

Основа з 12 міліметрового пру
та зігнутого петлею та скрученого на 
1,5 оберта. Один кінець прута має 

накатану різьбу інший -  гладенький і слугує направляючим стрижнем. На 
обидва кінці прута нанизано нижню губу з прямокутним отвором для 
гайки регулювання, яка нагвинчена на різьбу стрижня. Конструкція 
скріплена верхньою деталлю, яка одночасно є верхньою губою та голов
кою молотка. Молоточкова частина верхньої губи має помітний наклеп, 
так як використовувалась за прямим 
призначенням.

Мал.2. З патенту Ф. Сеймона

Розвиток конструкції розсувних 
ключів та значна кількість їх типів і 
масове виробництво припадає на 
другу половину ХІХ ст. Одна із 
найпростіших та найбільш техно
логічних схем запатентована Ф. Сей- 
моном 1883 року. (див. малюнок 2).



Патент загалом відповідає принциповій конструкції розсувного ключа з 
гайкою регулювання біля отвору, тобто на передньому стрижні основи. 
Принципова конструкція розсувного ключа була досить гнучкою для 
технології виробництва. Відомо ряд патентів де різниця між ключами 
знаходиться більше у напрямку технології виробництва. Наприклад, в 
колекції музею є ключ Мак Кормік (патент 1897 р.), близький до ключа 
Ф. Сеймон (патент 1883 р.) Різниця полягає у тому, що основа ключа 
Сеймона зі скрученого сталевого прута а Мак Кормік -  сталева, лита 
деталь яка за формою нагадує петлю. Однак такі «незначні» деталі не 
дозволяли звинуватити конкурента у використанні патенту без дозволу. 
Тобто, щоб уникнути звинувачення в крадіжці, часто вносили навіть 
незначні зміни в конструкцію.

Варто відзначити, що на всіх ключах є два стержня, один з яких із 
регулювальною різьбою. Завжди стержень з різьбою розміщений ближче 
до отвору ключа. Це викликано потребою щільнішого охоплення отвором 
ключа головки болта чи гайки. Чим ближче різьбова частина до отвору, 
до точки прикладання зусилля опору, тим менше зусилля діяло на різьбу, 
а отже вона менше зношувалась і довше служила.

У досліджуваного ключа з музею гайка регулювання розміру отвору 
розміщена на другому стержні, далі від отвору. Це було вкрай невдалим 
рішенням. Імовірно, вигин стержнів ключа викликаний саме значним 
зусиллям при якому відігнута вниз нижня губа вигнула стержень з 
різьбою. Використання ключа в якості молотка збільшувало ризик пош
кодження гайки чи стержня з різьбою внаслідок недолугого удару. 
Більшість аналогічних ключів, оглянутих на електронних ресурсах, мають 
такі ушкодження, включно зі зламом різьбового стержня внаслідок невда
лого удару (див нижче). Крім того, робота з розсувним ключем в одній руці 
швидкий підбір отвору зручніше здійснювати там, де гайка на ближчому 
до отвору стержні. Про особливості роботи з розсувним ключем однією 
рукою часто зазначали інженери, промисловці в рекламній продукції.

Таким чином, жодних переваг розміщення гайки на дальньому від 
отвору стержні не надавало, за виключенням -  відсутність звинувачення 
в використанні патенту без дозволу.

Розвиток інформаційних технологій дозволяє колекціонерам ключів 
спілкуватись, дискутувати та поповнювати колекції за допомогою елек
тронних площадок. Пошук подібних ключів на аукціоні «еВау» протягом 
майже 6 місяців дозволив знайти тільки один аналогічний предмет. Ключ 
описаний як «старовинна небрендована сталева кручена ручка 10 дюймо
вий мавповий ключ VTG Railroad. Чудовий автентичний гайковий 
інструмент із крученою ручкою. Працює» [2]. Предмет знаходиться в 
Болгарії. Переважна більшість ключів на цьому ресурсі з США, Канади, 
менше з західної Європи, і тільки поодинокі випадки зі східної.
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Пошук на вітчизняних аукціонах більш плідний. Подібні ключі про
давались на електронних майданчиках «OLX», «Violity» та «Reibert». 
Ключ з написом «Брянскій завод в Бежице» продавався з Артемівська. 
Аналогічні предмети, тільки з написом «Вестфалія» з одного боку та 
логотипом заводу з іншого, -  Красноград та Херсон. Написи на ключі за 
дореволюційним правописом з буквою «і». Логитип заводу -  еліпс, в 
якому карбовано букву «у», і це все перекрито стрілою, направленою 
ліворуч. На російському сайті «Мешок» ключі з України: з клеймом 
«R.H. & Co» Севастополь, та один без клейм теж із Севастополя. На 
«Reibert» ключ з клеймом та написом «Вестфалія» «з України». Ключ без 
клейма і напису (власник називає його ключем «АСМЕ» без пояснення) з 
Криворізького району. Аналогічні ключі без клейм продавалися з Виш
невого, Полтави, Запоріжжя та Маріуполя.

На російському сайті «Мешок» ключ із заводським клеймом та напи
сом «Вестфалія» продавався з Саратова. Аналогічний, з клеймом, без напису 
Вестфалія -  з Нижнього Новгорода. Без написів і клейм з Нолінска, Г алича 
та Дмітровграда. Аналогічний за конструкцією ключ, але кінці основи після 
петлі значно подовжені, -  продавався також з Нолинска.

Білоруський сайт «АуВу» -  з клеймом але без напису «Вестфалія», 
продавався з Мінська. Ключ у відмінному стані, що дозволяє стверджувати, 
що на ньому з моменту виготовлення було тільки клеймо заводу без написів.

Таким чином в Україні 11 ключів, Російська Федерація -  7, Білорусь -  1, 
Болгарія -  1. З них: 4 з клеймом і написом Вестфалія, 5 -  тільки з клеймом, 9 -  
без клейма і написів. 2 з клеймами інших виробників. Тому можна стверджу
вати про високу імовірність виробництва предмету на вітчизняних заводах.

В кінці ХІХ ст. В Російській імперії на ключі наносились назви фірм 
виробників, пізніше ставились їх клейма. Часто карбувалось місце ви
робництва (місто, селище чи село). Якщо ключ входив до комплекту 
машини і призначений для її обслуговування -  проставлялась назва ма
шини. В Російській імперії не карбувався номер та власник патенту (за 
невеликим виключенням).

Невідомі підприємства в Російській імперії під назвою «Вестфалія». 
Але широко відомим був тип висівного апарату тукової сівалки типу 
«Вестфалія». В ній ланцюг з приводом від колеса ковзає по днищу ящика 
і спеціальними відростками виносить добрива через щілину між днищем і 
задньою стінкою сіялки. Від назви висівного апарату таку сівалку нази
вали «Вестфалія». На виставці в Києві 1913 року було представлено такі 
сіялки заводами Куксман, Фрік, Меліхар, Працнер [3, c. 259]. Тукові 
сівалки такого типу виготовляла значна кількість машинобудіних заводів 
України. Тому на ключах могли карбуватись написи «Вестфалія». З 
впровадженням тракторної техніки заводи освоїли виробництво тукових
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сівалок для тракторів з аналогічним висівним апаратом, але згадки про 
«Вестфалію» вже не було [4, с. 527].

Таким чином, досліджуваний ключ найбільш імовірно виготовлявся 
кількома вітчизняними заводами. Його конструкція викликана потребою 
обійти патент. Відсутність клейм та написів може свідчити або про його 
виробництво вже після зміни правопису в радянські часи, або про випуск 
ключів окремо чи для обслуговування іншої техніки, а не тільки сівалки 
«Вестфалія», на різних підприємствах.
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П РАВО ВА С И СТЕМ А УКРАЇНИ:
П И ТАН Н Я ІСТО РІЇ ТА ІСТО РІО ГРАФ ІЇ 
Медвідь Ф.М., Воробей В.М., Височін Ф.С.

Поняття «система» використовується в різних науках, у тому числі і 
в правознавстві. Під правовою системою розуміють, як правило, сукуп
ність взаємопов’язаних між собою систем права та засобів її реалізації 
[14]. Правова система надає динамізму як системі законодавства, так і 
системі права, забезпечує фактичну реалізацію правових норм [19, с. 488
489]. Воно розмежовує правову систему і систему права, бо правова 
(юридична) система виступає як система всіх юридичних явищ, які існу
ють у певній державі або у групі однотипних держав, до складу якої вхо
дять: різноманітні правові акти і діяльність відповідних суб’єктів по 
створенню таких актів; різноманітні види і прояви правосвідомості; стан 
законності та його деформації.

Правову систему визначають як сукупність внутрішньо узгоджених, 
взаємопов’язаних, соціально однорідних юридичних засобів, за допомо
гою яких держава здійснює необхідний нормативно-організуючий вплив 
на суспільні відносини (закріплення, регулювання, охорона, захист) [7, а  
26]. До основних елементів правової системи, на думку академіка Ю.
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Шемшученка, відносять: систему права і систему законодавства; правові 
відносини; юридичну практику, тобто діяльність правотворчих, правоза- 
стосовчих і правоохоронних органів; правову політику та ідеологію; пра
восвідомість і правову культуру; юридичну науку й освіту [20, с. 39]. 
Сучасні дослідники, зокрема, В. Бабкін, О. Зайчук, О. Копиленко, М. 
Мірошниченко, Н. Оніщенко виділяють такі елементи правової системи: 
право як сукупність створених і охоронюваних державою норм; законо
давство як форму виразу цих норм (нормативні акти); правові установи, 
які здійснюють правову політику держави; судову та іншу юридичну 
практику; механізм правового регулювання; правореалізаційний процес 
(включаючи акти застосування і тлумачення); права, свободи і обов’язки 
громадян (право в суб’єктивному значенні); систему утворених та функ
ціонуючих у суспільстві правовідносин; законність і правопорядок; пра
вову ідеологію (теорії, правосвідомість, юридичні доктрини, правову 
культуру тощо); суб’єктів права (індивідуальних і колективних); системні 
зв’язки, які забезпечують єдність цілісність та стабільність системи; інші 
правові явища (юридичну відповідальність, правосуб’єктність, правовий 
статус, законні інтереси тощо), які утворюють нечебто «інфраструктуру 
правової системи»[18, с.551].

Отже, широкий підхід найбільш повно окреслює обсяг поняття і ха
рактеризує правову систему, як складне, цілісне структурне утворення в 
єдності його складових частин. Системний підхід дозволяє виділити 
п’ять рівнів правової системи: суб’єктивно-сутнісний; інтелектуально- 
психологічний; нормативно-регулятивний; організаційно-діяльнісний; 
соціально-результативний [4, с. 556].

Провідним елементом правової системи виступає сутність і зміст права, 
розгляд його як історичного явища, як вияв його загальних видових і родо
вих рис [2, с. 37-40]. Історія українського права належить до фундаменталь
них дисциплін в системі юридичних наук, тому заслуговує на увагу звернен
ня до актуальних питань розвитку сучасного права, його генези, періодизації 
та сучасних підходів до інтерпретації вузлових категорій. Вартує також зве
рнути увагу на множинність визначеннь права, які існують у юридичній 
літературі, залежать від множинності поглядів на походження права, на дже
рела права, на бачення його зв’язків з державою, а також від того, які сутніс- 
ні ознаки, особливості, риси права лягають в основу того чи іншого визна
чення, який бік його як суспільного феномена досліджується. Вагома причи
на розбіжностей у визначенні права обумовлена тим, яка правова доктрина 
кладеться в основу такого визначення: природно-правова, нормативіська чи 
соціологічна [18, с. 570; 3, с. 11-20].

У радянській юридичній науці через домінування вузьконорматив- 
ного розуміння права воно визначалося як сукупність норм, встановлених 
чи санкціонованих державою, які тримаються на примусовій силі держа-
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ви. Завдяки зусиллям В. Казмічука, М. Козюбри [5], Г. Мальцева [6], В. 
Нерсесянца [17], Л. Явича [21] у 70 - 80-ті роки до розуміння права про
ривається плюралізм, формуються моральна (природньо-правова) і соцо- 
логічна правові течії та піддається критиці нормативістська концепція, 
що грунтується на традиційному марксистсько-ленінському розумінні 
права як сукупності норм, які встановлені державою і охороняються її 
примусовою силою.

Сутність права сучасності розкривається через два найголовніших, 
на наш погляд, визначення. З пізнавально-раціоналістичної точки зору 
право -  це свобода, обумовлена рівністю, рівне мірило свободи (правомі
рний порядок) [9, с. 350-355; 1, с.126-128]. Однак це визначення допов
нюється регулятивним визначенням права як легітимних у суспільстві 
норм, детермінованих досягнутим суспільством рівнем моралі і етики, які 
спираються на владні засоби охорони [8, с. 20-24; 15, с. 44- 53; 10, с. 309
314]. Отже, право визначається як система норм (правил поведінки) і 
принципів, встановлених або визначених держ авою  як регулятори  
суспільних відносин, які формально закріплюю ть міру свободи, р ів
ності та справедливості відповідно до суспільних, групових та індиві
дуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма  
заходами легального державного впливу аж до примусу.

П равова система виступає найважливішим елементом культури, 
вагомим показником рівня цивілізації. Вже понад два з половиною сто
ліття у світових і вітчизняних наукових колах точаться суперечки щодо 
витоків і характеру становлення держави і права Київської Русі, вийшли 
десятки монографічних праць і сотні статей на цю тему, у зазначеній 
проблемі все ще лишається чимало "білих плям".

Ситуація ускладнюється ще й тим, що протягом майже шести деся
тиліть у межах колишнього СРСР насаджувався стереотип, згідно з яким 
категорія "українське право" оголошувалася вимислом західних фальси
фікаторів і націоналістів. Разом з тим духовна традиція українського 
права випрацювана українськими мислителями Г. Сковородою, діячами 
«Руської Трійці», Т. Шевченком, вченими-правниками Наукового това
риства ім. Т. Шевченка, І. Франком, Лесею Українкою. Вагомий внесок 
у наукове бачення ідеї українського права був зроблений творчим дороб
ком П. Чубинського, Ф. Леонтовича, П. Куліша, М. Василенка, М. Вла
димирського-Буданова, О. Кониського, Р. Лащенка, А. Яковліва, О. Ма- 
линовського, П. Єфименка, О. Кістяківського, М. Костомарова, М. Кова- 
левського, Г. Шершеневича, Б. Кістяківського, Л. Петражицького, В. 
Липинського, С. Томашівського, В. Кучабського, М. Міхновського, Д. 
Донцова, М. Сціборського, С. Дністрянського, В. Старосольського, О. 
Бочковського, М. Туган-Барановського, М. Грушевського, В. Винничен- 
ка, А. Шептицького [11, с. 175-184; 13, с. 167-175], Й. Сліпого [12, с. 154
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160], H. Полонської-Василенко, П. Юркевича, Д. Чижевського, Ю. Липи, 
А. Кристера, В. Сергеевича, M. Іванішева, О. Доброва, I. Черкаського, M. 
Ясинського, Б. Путілова, А. Пономарьова, А. Ткача, О. Шевченка, В. 
Кульчицького, зокрема, сучасними дослідниками українського права: 
Гончаренком В., Бойком І., Бойком О., Копиленком О., Музиченком П., 
Мироненком О., Настюком М., Захарченком П., Мірошніченко М., Смо- 
ліієм В., Тацієм В., Тищиком Б., Терлюком І., Усенком І., Ярмишем О., 
Івановим В., Чайковським А., Шемчушенком Ю. та ін.

Заслуговує на увагу проблема обгрунтованої періодизації як всесві
тньої історії, так і історії українського права. Можна погодитися з М. 
Мірошніченко, що «періодизацію історії українського права доцільно 
здійснювати в контексті періодизації як світової історії, так і історії Укра
їни» [16, с. 13]. Отже, в умовах адаптації правової системи України до 
права Європейського Союзу історія та теорія українського права, його 
історіографія, зокрема, осмислення правової системи України вимагають 
особливої уваги та розуміння процесу природно-історичного вдоскона
лення правових форм переважно на національному ґрунті.

Л ітература
1. Zarosyilo V.O., Kozachenko O.I., Medvid F.M., Nikonov M.M., 

Zfrosylo V.V. Philosophical problems of human being in the legal environ
ment in Ukraine // ASTRA Salvensis, Supplement. № 1, 2020. С.123-130.

2. Зайчук О. Середовище права та формування правових систем сучас
ності / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України. -  2003. - № 12. -  С.37 -40.

3. Історія українського права: Навч. поібник /За ред. проф. О.О. Ше
вченка. -  К.: Олан, 2001.

4. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави 
та права: Підручник. -  Львів: «Новий Світ-2000», 2003. -  584 с.

5. Козюбра Н.И. Социалистическое право и общественное сознание 
/Н.И. Козюбра. -  207 с.

6. Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право / Г.В. Мальцев. 
-  М., 1977. -  255 с.

7. Матузов Н.И. Правовая система и личность / Н.И. Матузов.- 
Саратов, 1987.

8. Медвідь Ф.М., Мельниченко Я.Б., Твердохліб А.І. Ціннісні основи 
права: сучасні підходи // International Scientife Confererence «Innovative 
research of legal regulation of public administration»: Cjnference Proceedings, 
June 16-17, 2017. -  Lublin, Republic of Poland, 2017.- С.20-24.

9. Медвідь Ф.М., Мельниченко Я.Б., Твердохліб А.І. Соціальна цін
ність права: філософсько-правовий аналіз // Діалектичні та практичні 
питання перспектив розвитку правової науки в сучасних умовах: Матері
али ІХ Міжнародної наукової конференції. -  К.: ДУІТ, 2019. -  С.350-355.

168



10. Медвідь Ф.М., Чорна М. Ф., Твердохліб А. І., Урбанський М.В. 
Українське право: питання історії, теорії та історіографії // Шляхи розви
тку правової науки в умовах сьогодення: Матеріали ХІ Міжнародної 
науково-практичної конференції. К.: ДУІТ, 2021.- С.309 -314.

11. Медвідь Ф.М., Медвідь А.М. Митрополит Андрей Шептицький 
як духовний будівничий Рідної Хати // Історія релігій в Україні. Науко
вий щорічник 2006 рік. Книга ІІ.- Львів: Логос, 2006. -С.175 -  184.

12. Медвідь Ф.М. Йосиф Сліпий як педагог і мислитель на ниві ду
ховного будівництва української нації// Історія релігій в Україні. Науко
вий щорічник 2005 рік. Книга П. -  Львів: Логос, 2005.- С.154 -  160.

13. Медвідь Ф.М. Митрополит Андрей Шептицький як духовний бу
дівничий української нації// Політичний менеджмент. -  2005. - № 4 (13).- 
2005.-С.167 -  175.

14. Мірошниченко М.І. Генезис правової системи України: теорети- 
ко-методологічний аспект. Дис. доктора юрид. наук. - Київ, 2012. -  431 с.

15. Мірошніченко М.І. Об’єкт і предмет історії українського права у 
контексті антропологізації історико-правового знання (до питання назви 
наукової і навчальної дисципліни) / М.І. Мірошниченко // Методологія в 
праві: монографія. /[І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра, та ін.]: за 
заг.ред. І. Безклубого. -  К.: Грамота, 2017. - 658 с.- (Серія «Про українсь
ке право». -  С.44-53.

16. Мірошниченко М.І. Місце історії українського права в системі 
юридичних наук в умовах глобалізації // Концепція та методологія історії 
українського права: збірник матеріалів науково-практичного круглого 
столу, присвяченого пам’яті професора Олександра Шевченка, м. Київ, 
28 квітня 2017 року / ред. кол.: І.С. Гриценко, М.І. Мірошниченко, П.П. 
Захарченко, І.А. Мацелюх, А.В. Крижевський. -  К.: «ДС День Печати», 
2017. - С.9 - 16.

17. Нерсесянц В.С. Право и закон: Из истории правовых учений / 
В.С. Нерсесянц. -  М., 1983.

18. Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. -  
Х.: Право, 2008. -  Т.1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми 
формування і розвитку правової системи України /за заг. ред. М.В. Цвіка, 
О.В. Петришина. -  728 с.

19. Рабинович П.М. Система права // Юридична енциклопедія: В 6 
т./Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. -  К.: „Укр..енцикл.”, 
2003. -  Т.5. -  С.488-489.

20. Шемшученко Ю.С. Правова система // Юридична енциклопедія: 
В 6 т./Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. -  К.: 
„Укр..енцикл.”, 2003. -  Т.5. -  С. 39.

21. Явич Л.С. Сущность права. Социально-философское понимание 
генезиса, развития и функционирования юридической формы общест
венных отношений. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. -  207 с.

169



ВИ ДАТН І ІН Ж ЕН ЕРИ  ТА Ф О РТИ Ф ІКАТО РИ  
К И ЇВСЬКО Ї Ф ОРТЕЦІ 

Мельник В.В.

У Росії звання «інженер» з ’явилось тільки за часів Олексія Михайло
вича. Російські інженери з ’явилися тільки при Петрі І. Епоха Петра І 
складає найважливіший момент у розвитку фортифікаційного мистецтва. У 
1712 році у Москві була заснована перша військово-інженерна школа, а в 
1719 році -  друга, в Санкт-Петербурзі.

З 1703 року почали будувати фортеці. Петро І, будучи сам таланови
тим інженером, не тільки відмічав значення, але й складав плани фортець, 
перевіряв та виправляв інші проекти.

До Петра І укріплення Києва складалися з огорожі, яка оточувала 
Старе місто, і простих окопів, збудованих навколо Печерського монастиря. 
Під час будівництва фортеці на Печерську була використана вигідна для 
оборони місцевість. Київська фортеця розміщена на височині, із півночі 
примикає до неприступних берегів Дніпра, а зі сходу -  до схилів височи
ни. Південна і західна сторони захищені міцними валами і бастіонами. Це 
був великий укріплений плацдарм біля мостів через Дніпро.

На базі укріплень Києво-Печерського монастиря Петро І заклав фор
тецю, яка відповідала всім вимогам тогочасної фортифікаційної науки. Для 
спорудження фортеці було відібрано у Лаври понад 70 десятин землі. 
Будівництво доручили І.Мазепі. В основу проекту Петро І поклав систему 
бастіонного накреслення фронтів. Фортеці, збудовані за бастіонною систе
мою, називають фортецями «системи Вобана». З часів Вобана 
фортифікація стала наукою, а військово-інженерна справа -  мистецтвом.

Вобан (1633-1707 р.р .), маршал Франції, на військовому терені провів 
все життя, побудував 33 фортеці, удосконалив 300 старих, брав участь у 
53-х облогах і 104-х боях. Він був бойовим інженером і інженером- 
практиком. Крім того, був чудовим артилеристом і тактиком, командував 
армією, займався політикою. Вобан був новатором в облоговому 
мистецтві, правильно орієнтуючись в обстановці та на місцевості. Він 
вважався «батьком поступової атаки», одним із засновників теорії мінно - 
підривної справи. Вобан винайшов одяг -  аналог сьогоднішнього броне
жилету -  і вперше провів дослідження з мортирами по навісній стрільбі.

Народився Вобан 15 травня 1633 року. Священик монастиря 
кармеліток випадково зустрів хлопчика, взяв до себе слугою, навчав мате
матики, малювання. А в 17 років Вобан служив кадетом в армії Конде. З 
1651 року працював інженером по укріпленню і вперше брав участь в 
осаді фортеці. Вобан був тричі поранений, отримав звання «королівський 
інженер». У 1678 році Вобан був призначений головним комісаром по 
фортифікації. У 1706 році Вобан поїхав у Париж, опублікував «проект
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про державну десятину», в якому вимагав обкласти податком в 1/10 чис
того прибутку кожного підданого короля. Цей проект викликав незадово
лення всього двору та короля. Проект було спалено. Вобана відсторонили 
від усіх справ, і 30.03.1707 він помер в Парижі у віці 73 років. Поховали 
його у місті Базоті. У 1808 році за наказом Наполеона серце Вобана було 
перепоховане у соборі Будинку Інвалідів у Парижі. 07.12.1807 р. За нака
зом Наполеона місто, в якому народився Вобан, було перейменовано на 
Сен-Леже-де-Вобан. Його риси: мужність, стійкість, скромність і доброта.

Данило де Боскет, інженер-майор. Ним було проведено обстеження 
київських укріплень і складено конкретну записку про стан ремонтних 
робіт у Києво-Печерській фортеці. Будівництвом Української лінії та 
Києво-Печерської фортеці керував за наказом Сенату з 1732 по 1756 рр. З 
1740 р. керував ремонтом і будівництвом фортець і ретраншементів (рет
раншемент -  фортифікаційна споруда, розміщена позад якої-небудь 
головної оборонної позиції), всі укріплення від Смоленської губернії до 
Української лінії. В зоні його відповідальності були всі редути, форпости, 
полкові містечка, всі укріплення. Він знімав плани місцевості, складав 
плани українських міст, виконував всі секретні завдання.

Народився Данило де Боскет у 1703 році у Пруссії, в родині фран
цузького емігранта. Військову службу почав у 14 років у Бранденбурзько- 
му князівстві. У 1726 році перейшов у Псковський піхотний полк в Росії. 
У 1727 році його було командировано в Ризьку, потім у Нарвську та Ви
борзьку фортеці для проведення фортифікаційних робіт. У 1743 році де 
Боскет надав проект «О возобновлении наплавного на плотах моста с яко
рем» через Дніпро завдовжки у 536 саженів. Також розробив проект про
тизсувних робіт на дніпровських схилах, проект укріплення сваями 
місцевого берега. У чині генерал-майора брав участь у Семирічній війні, 
був поранений, а в 1758 році був переведений в канцелярію Головної 
артилерії і фортифікації у Санкт-Петербурзі.

У ті роки оборонними роботами в Росії завідував М ініх Бурхард- 
К ристофор. Мініх очолив фортифікаційну контору, підпорядковану Дер
жавній військовій колегії.

На службу його прийняв Петро І, особисто підписав патент на звання 
генерал-лейтенанта російської армії. У 1730 році став фельдмаршалом і 
президентом Військової колегії, проводив реформи російських збройних 
сил. Брав участь у створенні першого кінного полку гвардії та першого 
військового учбового закладу -  сухопутного шляхетського корпусу. 
Збільшив кількість фортець, створив в Україні 20 полків міліції для захисту 
південних кордонів держави від набігів кримських татарів. Запропонував 
створити в доповнення до драгунської кінноти нову -  важку кірасирську. 
Для кірасирських полків було закуплено за кордоном кращих коней, набрано 
кращих солдатів і офіцерів, видано дороге спорядження і одяг. За розпо
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рядженням цариці перший російський кірасирський полк назвали полком 
Мініха, і він став командиром цього полку (пізніше він став Третім 
кірасирським, а з 1774 року -  кірасирським Військового ордену полком).

Мініх подав на розгляд і затвердження керуючим Сенатом новий штат 
фортець, в який входило 82 укріплені пункти. У 1730 році фельдмаршал граф 
Мініх рекомендував Сенату тримати Старокиївську фортецю в 4-х полігонах 
земляних валів і мати гарнізон у військовий час -  800 солдатів і 100 драгунів, а 
в мирний час разом із Печерською -  3000 солдатів і 500 драгунів. Печерську 
фортецю тримати в 10 полігонах земляним валом. Військова комісія зараху
вала Київське укріплення до 3-го Департаменту.

Із появою на початку ХІХ ст. нових масових армій та через 
відставання у рівні оборони кордонів від нових способів ведення війни 
уряд розвернув значні роботи по будівництву і ремонту оборонних 
укріплень міста.

15.03.1810 р. інженеру генерал-майору К.І.О пперману було доручено 
скласти проект укріплення Київських фортець. За наказом імператора 
Олександра І у Києві у 1810 році почалися роботи з будівництва 
Звіринецького укріплення, яке контролювало переправу і шлях у районі 
Наводницького яру і складалося із 6 полігонів -  Печерського, 
Дніпровського, Видубицького, Либідського, Кладовищенського, 
Звіринецького. Укріплення -  бастіонного типу. Було 4 бастіони: південні -  
Видубицький і Великий, північні -  Повний і Печерський, доповнені ре- 
дантами, люнетами і флешами. Всередині містилися тимчасові казарми і 
землянки для гарнізону, артилерійські і продуктові склади.

У зв’язку з тим, що Наполеон змінив напрямок наступу, було припи
нено будівництво Звіринецького укріплення. Карл Іванович Опперман 
(1765-1831) був непересічною людиною. Призначений директором 
інженерного департаменту в 1812 році, брав участь у військових діях. Зі 
вступом на престол Микола Павлович (Микола І) призначає Оппермана 
генеральним інспектором з інженерної частини. Коли в березні 1830 року 
цар відвідав Київ і власноруч затвердив проект Оппермана Нової 
Печерської фортеці, то її основою стали надпотужні комплекси нових 
Васильківського і Шпитального укріплень. Нова фортеця оточувала 
укріплення старої Печерської фортеці -  Петровської. Зовнішнє коло 
Великої фортеці склали: Затильне, Звіринецьке, Васильківське, Шпиталь
не, а пізніше -  Лисогірське укріплення.

Ім’я Оппермана імператор увіковічнив у 1850 році -  присвоїв його 
новій оборонній башті на р. Бобруйськ -  башті Оппермана. У 1831 році 
К.І.Опперман помер.

Російський Вобан -  Тотлебен Едуард Іванович. Народився 
8.05.1818, Єлгава, Латвія -  19.06.1884, Зоден. Захоронений у Севастополі .
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Відомий як історик, почесний член кількох академій і Петербурзького 
університету. Інженер-генерал (1869). Закінчив Миколаївське інженерне 
училище, учасник бойових дій на Кавказі, з 1851 р. служив інженером у 
гвардії. Едуард Іванович вважається першим інженером у літописі 
російського військово-інженерного мистецтва.

У Кримську війну 1853-1855 р.р. керував інженерними роботами в 
Севастополі, відіграв велику роль в обороні. З 1859 р. -  директор 
інженерного департаменту у військовому міністерстві.

Із Київською фортецею пов’язані імена відомих інженерів:
Й осип Гедеонович Дзичканець (1803-1869). Генерал-лейтенант, 

інженер. Особисто керував будівництвом Київської, Брест-Литовської, 
Кронштадтської фортець. Брав участь у затвердженні Генерального плану 
Київської фортеці, звернувши увагу на розміщення водопровідної системи 
від 13.06.1867.

Отто О ттович Ф рейман (1838-1854). Будівельник Київської фортеці. 
Військовий інженер, генерал-лейтенант, командир КВО. Будував: у 1844
1845 р.р. горжу цитаделі підсилено кам’яними огорожами із трьома 
напівкруглими баштами.

Г ем іл іан  О лександр П етрович  (?-22.03.1881). Академік 
архітектури. Будував Виборзький арсенал. 1850-1854 р.р. -  
Арсенальські майстерні в Києва.

Ж еванов Ілля Григорович._За рекомендацією К.І.Оппермана пере
ведений з Одеси у Київ. Керував зведенням редюїту №1 -  цегляних 
заводів; насипанням валів Васильківського укріплення; потерни №5; 
капоніру в рові укріплення перед горожею, равеліном; казарми військових 
кантоністів; башт №4 та №3 Прозоровської.

П ЕРСО Н ІФ ІКАЦ ІЯ ІС ТО РІЇ Я К  Н АГАЛ ЬН Е ЗАВДАН Н Я  
СУЧАСН О ГО  Н АУК О ВО ГО  П О Ш УКУ  

Мирун В.В.

Поступ науки і техніки залежить безпосередньо від плідної роботи 
окремих вчених. Однак їхня праця не завжди стає відомою широкому 
колу дослідників. У даному контексті спроба всебічного аналізу науково- 
дослідної та педагогічної діяльності вчених, які сприяли підвищенню 
загального потенціалу нашої держави, набуває особливої актуальності. 
Предметом нашої уваги є життєвий та творчий шлях миколаївського
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науковця, доктора технічних наук, історика, краєзнавця, професора Крю
чкова Юрія Семеновича (1928-2015 рр.).

Крючков Ю.С. народився 5 червня 1928 р. у Миколаєві в родині 
службовців. В сім’ї завжди панувала атмосфера поваги як до традицій 
свого роду, так і до минулого, історії Миколаєва. З раннього дитинства 
Ю. С.Крючков був пов'язаний із суднобудуванням. Його дід був профе
сійним суднобудівником, працював котельним розмітником.

У 1946 р. після завершення навчання в школі Юрій Семенович всту
пає на навчання до Миколаївського кораблебудівного інституту (нині 
НУК імені адмірала Макарова). Сферою інтересів студента Крючкова 
Ю.С. була ракетна техніка, підводні човни та вітрильні судна. Під час 
навчання в університеті він розробив формули для розрахунку змоченої 
поверхні спортивних суден, розрахував коефіцієнт використання енергії 
вітру вітрилом та розробив проект навчального вітрильного швертбота 
для масового будівництва, що зайняв четверте місце на конкурсі Коміте
ту зі справ фізкультури і спорту СРСР.

В 1952 р. після отримання диплому з відзнакою за спеціальністю 
«інженер-механік із суднових паросилових установок» розпочинається 
трудова діяльність на Миколаївському Чорноморському суднобудівному 
заводі імені А. Марті на посаді старшого інженера машино-котельної 
групи в бюро будівельників важкого крейсера «Сталинград», а потім у 
відділі підводного суднобудування будівником з механічної частини 
підводних човнів (613 проект).

В 1956 р. після проходження в Ленінграді курсів конструкторів- 
підводників він складає вступні іспити до аспірантури ЦНДІ імені акаде
міка О.М.Крилова (ЦНДІ-45) -  головного наукового центру суднобуду
вання в СРСР.

У 1960 р. Юрій Семенович завершив навчання в аспірантурі і захис
тив кандидатську дисертацію зі структурного шуму амортизованих меха
нізмів підводних човнів. Паралельно з навчанням в аспірантурі працював 
в ЦНДІ-45, де займався проблемами віброактивності, вібрації машин і 
механізмів кораблів, динамічної міцності атомних установок підводних 
човнів під дією підводних атомних вибухів.

1956-1973 рр. стали періодом плідної наукової діяльність Ю.С. 
Крючкова в галузі суднобудування в ЦНДІ-45, підсумком якого були 20- 
ть фахових статей у профільних наукових виданнях.

У 1972 р. Юрій Семенович захистив докторську дисертацію, де роз
глянув дію підводного атомного вибуху на блокові атомні енергетичні 
установки різних типів підводних човнів. Наукові ідеї, викладені в дисер
таціях Ю.С. Крючкова, стали основою дисертацій цілої плеяди науков- 
ців-суднобудівників.
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У 1973 р. Ю. С. Крючков запрошується до Миколаївського кораб
лебудівного інституту для організації та проведення науково - 
педагогічної діяльності. У 1977 р. під його керівництвом у навчальному 
закладі створюється лабораторія з дослідження екологічно чистих суд
нових двигунів («Ветродин»).

Починаючи викладання в Миколаївському кораблебудівному інсти
туті на посаді доцента, Ю. С. Крючков створив у 1975 р. кафедру динамі
ки і міцності суднових машин, якою керував 15 років. У 1977 р. йому 
присвоєне вчене звання професора. Під керівництвом Юрія Семеновича 
створюється школа науковців у галузі динаміки і міцності суднових ма
шин. Ним була підготовлена плеяда висококваліфікованих науково- 
технічних кадрів, серед яких шість кандидатів технічних наук -  
Ю.М. Кіпреєв, Є.В. Знаменський, О.І. Тарасенко, В.С. Подгуренко, 
Н.І.Ніколаєв, В.Є.Микитюк.

Наукова-дослідна та педагогічна діяльність Ю. С. Крючкова, що 
пов’язана з кораблебудуванням, пояснює появу творчого захоплення 
вченого -  вивчення історії суднобудування, флоту і Миколаєва як центру 
суднобудування Півдня України. З 1953 р. учений проводить історичні 
розробки даних проблем. Перші роботи Ю. С. Крючкова з історії судно
будування та підводних човнів виходять у 1954 р. у “Морському збірни
ку”. Його статті з питань історії суднобудування публікують такі автори
тетні періодичні видання СРСР як “Суднобудування”, “Військові знан
ня”, “Техніка -  молоді”. У 1998 році вийшла книга з історії радянських 
підводних човнів.

Визнанням професіоналізму Ю. С. Крючкова як історика є вихід у 
80-і рр. ХХ ст. у видавництві Академії Наук СРСР двох книг, присвяче
них адміралам -  Самуїлу Карловичу та Олексію Самуїловичу Грейгам. Ці 
роботи стали першими і єдиними науковими розробками, присвяченими 
цим історичним постатям.

Історії міста Миколаєва вчений присвятив близько 60 статей, 10 
книг, серед яких «Старий Миколаїв і околиці», «Історія Миколаєва від 
заснування до наших днів», «Історія вулиць Миколаєва. Топонімічний 
путівник по місту й околицям», «Місто Святого Миколи». Серйозне ста
влення до джерел як опублікованих, так і архівних, які використовував 
вчений, були характерною рисою всіх його робіт.

Слід зазначити, що багатогранна діяльність Ю.С. Крючкова в галузі 
вивчення історії розвитку суднобудування дозволила йому заявити про 
себе (з 1977 р.) і як про творця нової допоміжної історичної науки про 
назви кораблів -  «кароніміки». Його розробки в цій галузі були викладені 
в спеціальній книзі «Ім'я на борту», наукових статтях, що отримали ши
роке визнання та резонанс.
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Завдяки відмінним організаторським здібностям Ю. С. Крючков стає 
засновником ряду громадських об’єднань: секції вітрильних суден при 
центральному правлінні НТТ суднобудівної промисловості СРСР (1969 
р., Ленінград), секції історії суднобудування (1974 р.) і секції вітрильних 
суден (1975 р.) при Чорноморському міжобласному правлінні НТТ Судп- 
рому (Миколаїв), Миколаївської історико-краєзнавчої спілки «Золотая 
ладья» (1988 р.). Він є одним із засновників популярного в Радянському 
Союзі журналу «Катера и яхты».

Своєрідним підсумком багаторічної творчої діяльності 
Ю. С. Крючкова стали 21 книга і 370 публікацій та особистий фонд в 
державному архіві Миколаївської області.

Отже, багатопланова науково-дослідна, педагогічна та просвітниць
ка діяльність Ю. С. Крючкова дозволяє говорити про необхідність дета
льного та поглибленого аналізу вкладу вченого в розвиток науки та осві
ти в Україні в цілому, і на Миколаївщині зокрема.

ВИ К Л АДАЦ ЬКА Д ІЯ Л ЬН ІС ТЬ С.П. КО РО Л ЬО ВА  
Місяць Н.К.

Викладацька діяльність Корольова розпочалась в Одесі, що 
засвідчують документи: «члену Губспортсекции т. Корольову ... поруче
на работа по инструктированию и руководству в планерных круж ках.»  
[1]. В заяві про прийняття на роботу Корольов зазначав: « . с  июня 1923 
г. ... руководил планерными кружками» [2]. У зверненні до голови 
одеського губернського відділення ОАВУК (рос. мова -  Общество 
авиации и воздухоплавания Украины и Крыма) знаходимо прохання про 
оплату «лекторської праці інструктора т. Корольова» [3, с. 123]. Доку
менти свідчать про визнання компетенції Корольова у планеризмі, про 
його уміння навчати цій справі.

Після закінчення МВТУ ім. Баумана С.П. Корольов очолював ГИРД (рос. 
мова -  Группа изучения реактивного движения) і був керівником технічної 
ради, а з 1933 року -  заступником начальника РНИИ (рос. мова -  Реактивный 
научно-исследовательский институт), що передбачало організацію науково- 
дослідної роботи, керівництво нею та наукове наставництво.

Викладацьку діяльність С.П. Корольова важко відокремити від його 
наукової та конструкторської діяльності, адже як у всіх серйозних 
науковців, його доповіді на наукових конференціях -  це одночасно і нау
кова, і наставницька (викладацька) діяльність. Корольов відкривав нове, 
навчав новому, керував впровадженням нового у практику, давав по
штовх для нових наукових досліджень.
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Коли в країні відчувалась гостра нестача фахівців з ракетобудуван
ня, Корольов звертається з заявою до директора МВТУ: «Прошу Вашої 
згоди на читання мною спеціального курсу в МВТУ» (тут і далі переклад 
з російської мови автора). На заяві, яка зберігається в Москві в архіві 
Меморіального музею космонавтики [4, с. 654], резолюція декана 
артилерійського факультету про зарахування С.П. Корольова на У ставки 
доцента на кафедру РВ (РВ -  «ракетное вооружение») [5].

Дружина С.П. Корольова Ніна Іванівна згадувала, що на екзаменах 
Сергій Павлович дозволяв студентам користуватися будь-якими навчальни
ми посібниками. «Все одно, -  говорив він, -  видно, знає студент матеріал 
чи ні. Досить поставити йому одне додаткове питання» [6, с. 313].

Корольов був автором Програми курсу проектування бойових ракет 
дальньої дії. Це перша в світі навчальна програма такого курсу для 
вищої школи [7, с. 246-247]. Тоді ж була опублікована наукова праця 
Корольова «Основи проектування балістичних ракет далекої дії» [8, с. 
208-290], яка стала навчальним посібником цього курсу. Навчальний 
посібник вперше систематизував і докладно репрезентував завершений 
курс основ проектування рідинних балістичних ракет дальньої дії, він 
став базою для викладання цієї дисципліни у вишах, де готували 
фахівців з ракетобудування.

Корольовський посібник включав 5 лекцій в конспективному 
викладенні. Це друга, основна, частина курсу лекцій, який прочитав С.П. 
Корольов у 1949 р. на Вищих інженерних курсах. Посібник був чітко 
структурованим і ілюстрованим (57 рисунків). До роботи по його ство
ренню Сергій Павлович залучив керівний склад секторів свого відділу. 
Фахівці мали ґрунтовні знання та неабиякий практичний досвід створен
ня балістичних ракет. Посібник був завершений у стислі строки (за 
місяць) і більше 10 років використовувався як єдиний з курсу ракетобу
дування. У 1947-1948 н.р. у курсі «Проектування ракет далекої дії» для 
мало чисельної групи старшокурсників на щойно організованому в 
МВТУ факультеті «Ракетна техніка» С. П. Корольов особисто прочитав 
декілька лекцій (у тому числі початкову та заключну).

Викладацька діяльність С.П. Корольова поширювалась на 
перепідготовку інженерів різних спеціальностей для роботи у ракетобудівній 
промисловості. Він сприяв створенню у провідних технічних вишах країни 
кафедр для підготовки фахівців-ракетників. Сергій Павлович з вражаючою 
інтуїцією передбачав можливості наступних кроків удосконалення ракетних 
конструкцій. В ескізних проектах ракет, що розроблені в ОКБ, багато 
сторінок, а іноді цілі розділи та навіть окремі томи Корольов писав особисто, 
що засвідчує напис: «Виконавець: Головний конструктор Корольов С.П.» [8, 
с. 291]. С. П. Корольов сприяв оснащенню демонстраційних зал трьох 
інститутів ракетами Р-2, а у подальшому Р-5. Багато уваги він приділяв
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організації лекцій з проектування ракет на Вищих інженерних курсах, що 
проводилися в МВТУ в 1951 -  1952 рр.

Викладацька і наставницька діяльність С.П. Корольова включала та
кож роботу по створенню навчальних посібників, а також роботу з 
аспірантами. У звіті про наукову діяльність за 1954 р. С.П. Корольов 
зазначав: «написані і підготовлені до друку дві глави спеціального курсу 
лекцій з ракетної техніки та підготовлений матеріал ще для двох глав» 
(пункт 3), «проводилась робота з аспірантами (чотири людини)» (пункт 
4) [8, с. 345]. У звіті за 1955 р. читаємо: «підготовлений матеріал ще для 
двох глав спеціального курсу лекцій по нашій техніці», «проводилась 
робота з аспірантами (дві людини), і третій аспірант успішно захистив 
дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук» 
(пункт 6) [8, с. 347]. У звіті за 1956 р. зазначено: «проводились заняття з 
двома аспірантами» (пункт 7) [8, с. 372].

Після запуску Першого штучного супутника Землі Рішенням Вищої 
Атестаційної Комісії (26 жовтня 1957 рр., протокол № 4/с) С.П. Король- 
ову було присуджене вчене звання доктора технічних наук. Плідна вик
ладацька діяльність С.П. Корольова дала підстави затвердити його у 
статусі професора по кафедрі «Літальні апарати» (рішення Вищої 
Атестаційної Комісії СРСР від 4 вересня1963 р., протокол № 37/П). Свої 
статті «Исследование космического пространства» (1957 р.), «С новым 
космическим годом!» (1963 р.) та «Космические дали» (1965 р.), вміщені 
в газеті «Правда», Корольов підписував псевдонімом «Профессор К. 
Сергеев» [8, с. 467, 521]. У червні 1958 р. С.П. Корольов був обраним 
дійсним членом (академіком) Відділення технічних наук за спеціальністю 
«Механіка», а у 1960 р. -  членом Президії Академії.

Як викладач і наставник С.П. Корольов не залишив поза увагою 
науково-популяризаторську роботу серед молоді. У листі «Про принци
пи пропаганди реактивного руху», що був адресований Якову Перельма
ну -  автору багатьох популярних книг з фізики та математики, Корольов 
розгортає своє бачення популяризації серед молоді знань про освоєння 
космосу, про реактивний рух: «... нам треба... створити певну позитивну 
суспільну думку навколо проблеми реактивної справи, стратосферних 
польотів, а в майбутньому міжпланетних подорожей. Потрібна, і звичай
но у першу чергу, література. А її немає, виключаючи 2 -  3 книжок, та й 
то не всюди наявних» [8, с. 52]. Далі Корольов конкретизує завдання: «... 
своєчасно буде видавати цілу серію (10 -  15 шт.) невеличких популярних 
книжечок про Р.Р. (Р.Р. -  реактивний рух, зауваження автора), причому 
в кожній книзі висвітити будь-яке одне питання, наприклад: «Що таке 
Р.Р.», «Паливо для Р.Р.», «Застосування Р. Р.» і т.д.

У листі Сергій Павлович пише Якову Перельману: «Мені дуже 
хотілось би знати Вашу думку з цього питання і ту конкретну форму, в 
якій Ви собі уявляєте такого типу літературу. На кого вона повинна бути
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розрахована головним чином, теми, розміри і под.» [8, с. 553]. На завер
шення Корольов висловлює бажання, щоб Яків Перельман особисто до
лучився до цього проекту: «Можливо, і Ви погодились би взяти участь у 
цій роботі та написати дещо?» [8, с. 553].

Отже, викладацька діяльність С.П. Корольова завжди супроводжу
вала його конструкторську і наукову роботу. Він ділився своїми знання
ми з тими, хто відвідував планерні гуртки, конструював ракети, працював 
у ракетобудівній промисловості, він дбав про популяризацію реактивно
го руху серед молоді. С.П. Корольова по праву можна називати вчителем 
практичної космонавтики.
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ДО 100-РІЧЧЯ СТВО РЕН Н Я Н АУК О ВО -ДО СЛ ІДН О Ї КАФ ЕДРИ  
БІО ХІМ ІЇ Х А РКІВСЬКО ГО  М ЕДИ ЧН О ГО  ІН СТИ ТУТУ  

ТА ЗА П О ЧАТК УВАН Н Я БІО Х ІМ ІЧ Н О Ї Ш КОЛИ
О.В. П АЛ Л АДІН А  

Назаренко В.І., Чернишенко Г.О.

Формування однієї з найбільших біохімічних шкіл в Україні -  
біохімічної школи академіка О.В. Палладіна, яка виховала багатьох 
вісококваліфікованих вчених і продовжує успішно функціонувати, 
відбувалося у Харкові в 1921-1926 рр. Саме в Харкові ще в середині ХІХ 

ст. було видано перший в Україні і в Росії підручник з біохімії -  «Курс 
фізіологічної хімії» О.І. Ходнєва; тут на кафедрі медичної хімії зробив 
основні свої відкриття один із засновників вітчизняної біохімії О.Я. Да- 
нилевський; у Харкові розпочали свої дослідження відомі вчені-біохіміки 
В.С. Гулевич і В.І. Палладін [1].
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Основними віхами зародження Палладінскоі біохімічної школі мож
на вважати організацію в 1921 році науково-дослідної кафедри біохімії 
Харківського медичного інституту, на базі якої був заснований 1925 р. 
Український біохемічний інститут Народного комісаріату освіти УРСР, 
перший Інститут біохімії на теренах СРСР і один із перших науково- 
дослідних закладів України. Далі, вихід у світ 1924 року підручника 
фізіологічної хімії (з 1938 р. «Підручник біологічної хімії»), який витри
мав 25 видань на 9 мовах [2]. Це був один з перших у світі посібників, де 
хімічна структура живих тканин розглядалася разом з обміном речовин і 
фізіологічними функціями в організмі, тобто викладалася як статична, 
так і динамічна і, навіть, функціональна біохімія, що в ті роки являло 
собою абсолютно новий підхід до вивчення предмету. Незабаром він став 
головним навчальним посібником для медиків і біологів і зіграв величез
ну роль в поширенні наукових біохімічних знань.

І, нарешті, випуск 1926 р. першого вітчизняного і першого в колиш
ньому СРСР періодичного видання з біологічної хімії «Українського 
біохімічного журналу» (1926-1933 рр. «Наукові записки Українського 
біохімічного інституту») [3]. Важко переоцінити значення цього науково
го часопису для формування, становлення і розвитку української школи 
біохіміків. Саме на сторінках зазначеного журналу відбулася «проба 
пера» початківців -  біохіміків України, і не тільки України. Завдяки ньо
му вони знайомляться зі своїми колегами та лідерами вітчизняної біохі
мічної школи, її напрямками, досягненнями, методичним арсеналом. 
Наразі The Ukrainian Biochemical Journal виходить один раз на два місяці 
і публікує результати оригінальних наукових досліджень, огляди з актуа
льних проблем біохімії, короткі повідомлення, методичні роботи, в яких 
описано нові або вдосконалені методи біохімічних досліджень; статті з 
історії біохімічної науки, що висвітлюють еволюцію ідей, виникнення і 
розвиток наукових шкіл або які присвячено творчим портретам учених; 
дискусійні статті; рецензії на нові книги; наукову хроніку.

Варто також зазначити заснування з ініціативи 
академіка Олександра Палладіна в липні 1928 року Українського 
фізіологічного товариства. Згодом воно було перейменовано в 
Українське товариство фізіологів, біохіміків і фармакологів, з якого в 
1959 році утворилося три самостійних українських товариства: 
фізіологічне, біохімічне і фармакологічне. Незмінним головою (прези
дентом) спільного товариства, а з 1959 року — Українського біохімічного 
товариства за свого життя був академік О.В. Палладін. На теперішній час 
Українське біохімічне товариство працює під керівництвом академіка 
С.В. Комісаренка на базі Інституту біохімії і об'єднує біохіміків всієї 
країни та є рівноправним членом Європейських біохімічних товариств 
(FEBS) і Міжнародної спілки біохімії й Молекулярної біології (IUBMB).
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До Товариства входить Юнацька секція УБТ з постійно діючим лекторієм 
«Передові рубежі біології», представлена переважно учнівсько - 
студентською молоддю.

Олександр Володимирович Палладін (1885-1972) закінчив Санкт- 
Петербурзький університет у 1908 р. У 1909-1916 рр. працював асистен
том на кафедрі фізіології Санкт-Петербурзького жіночого педагогічного 
інституту, з 1914 р. також читав лекції з фізіології тварин на Вищих жі
ночих сільськогосподарських курсах. У 1916 р. він отримав посаду про
фесора фізіології тварин Новоолександрійського інституту сільського 
господарства і лісівництва. Цей інститут до 1914 р. росташовувався на 
теріторії сучасної Польщі, а під час Першої світової війни був евакуйова
ний до Харкова. Так О.В. Паладін опинився в Україні. У 1916 р. він був 
прийнятий приват-доцентом Харківського університету по кафедрі 
зоології і відразу ж  розпочав інтенсивну наукову діяльність з вивчення 
роботи м’язів та креатинового обміну. У 1917 р. захістив у Петрограді 
магістерську дисертацію «Исследования над образованием и выделением 
креатина у животных». З 1917 р. О.В. Палладін читав в університеті курс 
основ біохімії. Після від'їзду О.В. Палладина з Інститутом до Києва у 
1931 р. його учні викладали біохімію і проводили наукові дослідження у 
Харківських вузах -  медичному інституті (А.М. Утевський, Д.Л. Ферд- 
ман, С.І. Вінокуров), ветеринарному (О.С. Савронь), фармацевтичному 
(Л.М. Макаревич-Гальперіна) [4].

Заснованний О.В. Палладіним Український біохімічний інститут 
(тепер -  Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України) згодом пере
творився на найбільший в Україні та всесвітньо відомий науковий центр. 
У Києві було значно розширено спектр досліджень, впроваджено нові 
напрямки. Дослідження О.В. Палладіна з біохімії вітамінів та м'язової 
тканини було згодом значно розширено і на їх основі до структури 
Інституту увійшли з 1944 р. спочатку лабораторії, а потім і низка науко
вих відділів. У дослідженнях з нейрохімії О.В. Палладін починаючи з 40
х рр. концентрує основну увагу на білковій хімії нервової системи. У 50
60-х рр. вчений стає визнаним світовим авторітетом у галузі хімії 
нервової системи, бере активну участь у Міжнародних нейрохімічних 
симпозіумах. У 1972 р., ще за його життя, вийшла монографія «Білки 
головного мозку та їх обмін» [5].

Таким чином, історико-наукові дані свідчать про те, що на початку 
20-х рр. ХХ ст. розпочався новий етап розвитку біохімії та взагалі науки в 
Україні. Протягом 20-х рр. було закладено основи розвитку палладінської 
школи: розпочато дослідження та отримано перші результати у галузі 
нейрохімії, біохімії м'язів, біохімії вітамінів, біохімії харчування, вивчен
ня дії гормонів, вуглеводного обміну в організмі -  основних напрямів, що 
згодом досліджувалися О.В. Палладіним та його учнями, які в майбутнь
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ому очолили дослідницькі колективи у різних установах нашої держави. 
Наступні кардинальні зміни у розвитку біохімічної науки в Україні 
відбуваються на межі 20-30-х рр. У 1931 р. Біохімічний інститут було 
передано у систему АН УРСР та переведено до Києва разом із його 
засновником. У Харкові залишилися деякі учні О.В. Палладіна, які по
чали проводити самостійні дослідження, проте, не пориваючи зв'язків 
та активно співпрацюючи із своїм вчителем. Тобто, для палладінського 
колективу та Інституту розпочався новий етап роботи. Вичерпну 
інформацію про становлення і розвиток біохімічної школи академіка 
О.В. Палладіна та про життєвий шлях і діяльність вченого можна отри
мати в Меморіальному музеї О.В. Палладіна, відкритого при Інституті 
біохімії у 1973 році.
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ГРАБО ВСЬКИ И  БОРИ С П АВЛ О ВИ Ч -  
ВИ Н АХІДН И К  ЕЛ ЕК ТРО Н Н О ГО  ТЕЛЕБАЧЕН Н Я  

Озоженко Т.І., Ільясова Л. С.

Грабовський Б.П. -  український винахідник, син відомого 
українського поета-революціонера Павла Арсеновича Грабовського. За
патентував, реалізував на практиці, продемонстрував електронну систему 
телебачення, за допомогою якої вперше в світі здійснив безпровідну пе
редачу на відстань рухомого зображення.

Борис Павлович Грабовський народився 26 травня 1901 року у То
больську Тюменської області, де в засланні за революційну діяльність 
перебували його батьки Павло Арсенович Грабовський та Анастасія 
Миколаївна Лук’янова.
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Після смерті чоловіка у 1902 році Анастасія 
Миколаївна з матір’ю та однорічним сином Бо
рисом виїхала до Одеси, 1906 року до Харкова, а 
пізніше, вимушено, у зв’язку з переслідуванням 
російською монархією -  до Середньої Азії. На 
початку 1917 року Грабовські оселилися в кир
гизькому селищі Токмак.

Усе дитинство та підлітковий вік Борис 
Грабовський прагнув удосконалювати 
навколишній світ, для цього експериментував -  
задля вільного польоту, бачення на відстані, 
подорожей на інші планети...

Уже змалечку Борис знав, що таке зброя. У віці 6 років мати нав
чила сина стріляти з револьвера «Смітвесон», а в 10 років -  із 
«Вінчестера». Завдяки цим «недитячим» захопленням уже дорослий 
Борис Грабовський змайстрував гвинтівку, швидкість кулі якої стано
вила 4 тисячі метрів в секунду.

Другий шлюб матері вніс корективи у життя Бориса. Впродовж 
трьох років малий Грабовський живе у харківської бабусі, моделює 
яскраві човники та запускає їх з однолітками. Та на початку 1918 року 
бабуся Августа Василівна помирає і підліток був вимушений переїхати 
до Токмаку та оселитись в новій сім’ї матері. Розпочалося нове нелегке 
життя. Прагматичний вітчим вбачає в ньому агронома та посилає працю
вати межувальником, що було не до вподоби хлопцеві. Стосунки з 
вітчимом не складалися, та й рідна мати більше симпатій проявляла до 
пасинка Миколи.

Борис полишає сім’ю і добровільно йде служити до лав Червоної 
армії, де вступає до комсомолу. Служить в першій легкій туркестанській 
батареї, а згодом у частині особливого призначення. Він продовжує ма
рити новими відкриттями. Через рік служби його направляють на нав
чання до Ташкентської радянської партійної школи. Після демобілізації у 
1922 році спраглого до знань хлопця, артилериста направляють до 
дворічної ташкентської спецшколи, де він захоплюється фізикою. Пара
лельно він працює обмотувальником дротів у ремонтній майстерні Таш- 
трама міського трамвайного управління. Кмітливому юнакові 
керівництво пропонує місце лаборанта астрономічної та фізичної 
лабораторії сейсмічної станції Ташкента при Середньоазійському дер
жавному університеті. Згодом Борис вступив на підготовче відділення 
цього університету.

1923 року до рук лаборанта випадково потрапила брошура «Елек
трична телескопія» професора Петербурзького технологічного інституту 
Бориса Розінга. Понад два десятиліття присвятив професор вивченню цієї
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тематики, а в 1908-1909 роках його відкриття «електрична телескопія» 
було підтверджено патентами в Англії та Німеччині. Вченому вдалося 
створити першу у світі електронно-променеву приймальну трубку -  про
образ сучасного кінескопа. От тільки телезображенням на ньому були 
всього-на-всього чотири паралельні лінії.

Ідея передачі зображення на відстань настільки захопила юного 
Грабовського, що весь свій вільний час він віддає роботі над винаходом. 
Маючи своє бачення в цьому питанні, він пропонує ідею катодного кому
татора, приладу, в якому використовується електронний промінь. Для 
виготовлення експериментальної моделі потрібні були кошти. Молодий 
винахідник звертається до різних державних установ і отримує підтримку 
в Раднаркомі Узбекистану. Незабаром за його кресленнями був виготов
лений перший зразок апарату.

За підтримки і в присутності поважних професорів Г. В. Попова та 
М. М. Златоврацького лаборант провів випробовування моделі. Його 
прилад мав передавати рухомі об’єкти з використанням електроніки не 
тільки для приймання, але й для передачі зображення. За винахід Гра- 
бовський отримав заохочення -  університетську премію. Вперше в житті 
він відчув себе досить щасливою людиною. Отримавши окрім морально
го задоволення матеріальну підтримку, Борис Грабовський вирішує 
поїхати в Україну до Харкова.

В Харкові доля звела його з лікарем Є. С. Катковим, який займався 
гіпнозом і з часом став одним із засновників харківської школи 
гіпнології. Питання гіпнозу настільки захопило Грабовського, що повер
нувшись до Ташкенту він ледь не зрадив своїй мрії про навчання на 
фізико-математичному факультеті, вступши до медінституту, правда 
навчався там недовго.

Його знову захопили нові технічні ідеї. 1925 року Борис Грабовсь- 
кий на запрошення рідної тітки переїжджає до Саратова. Відчуття 
підказувало йому, що подальшою справою його життя повинні стати 
фізика та радіоелектроніка. Але потрібна освіта. Тітка Сусанна допомагає 
племіннику вступити до місцевого індустріального технікуму. Крім того, 
знайомить його з викладачем фізики і математики Саратовського 
університету М. Г. Піскуновим, який в приватному порядку почав давати 
йому уроки. Викладач і учень, незважаючи на різницю у віці, знайшли 
спільні погляди мрійників і фантазерів і стали близькими друзями. Гра- 
бовський ділиться з педагогом своїми ідеями «далекобачення». Розпоча
лася спільна робота над розробкою «телефота». Борис навіть залишив 
навчання в Саратовському індустріальному технікумі. До практичного 
конструювання телевізійного апарату був залучений пристрасний 
радіоаматор інженер-електрик Попов. Перший проект «радіотелефоту» 
катодного типу з ’явився на світ. Розробники ознайомили зі своєю робо
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тою відомих вчених Саратова, і поважна комісія на чолі з професором К.
О. Леонтьєвим надала настільки переконливий висновок, що без вагань 
були виділені кошти на подальше дослідження в Москві чи Ленінграді.

Винахідники вирушили до Москви і на засіданні радіотехнічної 
секції Військово-технічного управління Народного комісаріату із 
військових і морських справ СРСР отримали схвалення свого винаходу. 
Постало питання про закріплення права винаходу. Комітет у справах 
винаходів і відкриттів знаходився в Ленінграді, тож вирушивши до 
Ленінграду, вони спочатку зустрілися з відомим професором Борисом 
Розінгом. Той схвалив проект та висловив думку, що ідея втілення цього 
приладу в життя відкриє великі можливості для майбутнього розвитку 
«далекобачення» і на голову вище від його власної. Сама ж «трубка 
Розінга» містила тільки механічний передавач і електронний приймач, а 
«радіотелефот» був повністю електронним. Розінг допоміг запатентувати 
винахід, і вже в серпні 1925 року винахідники отримали патент № 5592 
міжнародного зразка.

Завдання на виготовлення діючого макета телевізійної установки отри
мав Ленінградський завод «Світлана». Однак, відведених на практичне 
втілення ідеї трьох місяців виявилося замало. Виділений бюджет був досить 
мізерним. Виготовити оригінальну апаратуру з використанням у галузі 
радіоелектроніки новітніх досягнень не вдалося. Самі виробники не мали 
можливості безпосередньо контролювати процес виготовлення деталей. 
Апарат не запрацював, і комісія вчених поставила хрест на винаході.

У цей важкий для Бориса Грабовського період розрадою для нього 
стала зустріч із майбутньою дружиною Лідою Жигуновою, донькою 
відомого петербурзького архітектора Олексія Жигунова. Вони побралися, 
проте в Саратові їм не пощастило ні з роботою, ні і житлом. Борис 
закінчив індустріальний технікум і восени 1926 року молода родина 
переїхала до Ташкенту, оселившись в старій частині міста Шайхантаурі. 
Власник будинку здав кімнату на другому поверсі, а перший поверх, 
колишню конюшню, дозволив використовувати в якості лабораторії. 
Грабовський оновився на посаді лаборанта Середньоазійського держав
ного університету, а з часом отримав диплом фізика. Спільно з Іваном 
Белянським, лаборантом науково-випробувальної станції телефонно- 
телеграфної апаратури, робота над проектом «далекобачення» була про
довжена. Професор Б.Л. Розгін знову підтримав роботу над винаходом, 
домігся виготовлення на заводі «Світлана» якісних електронних трубок 
майбутнього приладу і сам особисто доставив їх до Ташкенту.

За різних організаційних, технічних і матеріальних причин, 
навіть за підтримки першої особи республіки Узбекистан остаточний 
монтаж електронної установки та її випробування вдалося влаштувати 
тільки влітку 1928 року. Передавач встановили в центральному

185



корпусі Середньоазійського округу зв’язку, а на відстані 20 метрів від 
нього -  приймач на подвір’ї у флігелі, де містилася науково - 
випробувальна станція.

26 липня 1928 року о 12 годині місцевого часу відбулося одночасне 
включення передавача та приймача. Тоді Борису Грабовському вперше в 
світі вдалося передати на екрані електронно-променевої трубки приймача 
рухоме зображення, яке було ще неякісним, але вже розпізнавальним. В 
офіційному протоколі спеціальною комісією було зазначено, що 
проведене дослідження із приладами для передачі рухомих зображень на 
відстань було низькоякісним та з перешкодами, але можна було 
ідентифікувати одного з помічників винахідника.

Наступне повторне випробування зі зміною схеми телетрансляції 
відбулося 4 серпня 1928 року. На зеленому екрані діаметром 12 
сантиметрів було видно зображення перехрестя ташкентських вулиць із 
перехожими та трамваєм, що рухався в далечині. Місцева кіностудія 
навіть зняла на кіноплівку цей дослід і провела перший в світі 
телевізійний репортаж.

Та бюрократична система колишнього СРСР загубила винахід. Під 
час перевезення унікального приладу до Москви для презентації його 
фізично знищили. В ящику де він знаходився було виявлено кучу битого 
скла та понівечені каркаси. При цьому «Центральне бюро із реалізації 
винаходів...» зробило висновок, що подальша робота над телефотом 
безперспективна та сумнівна. Крім того, винахіднику не повернули 
документи з кресленнями, схемами та разрахунками.

1931 року після перенесеного нервового потрясіння Борис 
Грабовський захворів. Керівництво університету також не підтримало 
його, а скориставшись нагодою, звільнило з посади лаборатна. 
Грабовський більше не намагався реалізувати вистражданий
«радіотелефот».

Восени 1933 року родина Грабовських переїхала до Киргигстану в 
місто Фрунзе (нині місто Бішкек), де проживала мати Анастасія 
Миколаївна. Борис влаштувався на роботу начальником електроцеху 
механічного заводу ім. М.В.Фрунзе, де і пропрацював до кінця свого 
життя.

Борис Павлович Грабовський помер 13 січня 1966 року від інфаркту 
міокарду.

Неоцінений вклад Бориса Грабовського в розвиток науково- 
технічного прогресу. У його науковій доробці 30 цікавих детально 
опрацьованих винаходів, серед них малолітражний гелікоптер, трикрилий 
планер, апарат для незрячих, апарат для глухонімих, кілька типів 
акумуляторів, човен без двигуна, що здатний рухатись виключно на 
енергії хвиль. І до сьогоді успішно використовується в Інституті
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електрозварювання імені Євгена Патона запатентована ідея отримання 
катодного променя, який дозволяє плавити і зшивати тугоплавкі метали.

Через 30 років після винаходу «радіотелефоту» сталося диво. 23 
грудня 1963 року Борис Грабовський отримав листа з Державного 
комітету з радіоелектроніки, де повідомлялось, що його «...пріоритет на 
одержання рухомого зображення за допомогою апарату електронної 
телескопії незаперечний, а факт видачі патенту юридично скріплює 
пріоритет за авторами винаходу».

До цього часу винахід приписувався американцю російському 
емігранту Володимиру Зворикіну, який у 1929 році виготовив кінескоп, а 
ще через два роки електронно-променеву передавальну трубку.

Тож Борис Грабовський, наш співвітчизник, здійснив одне із 
найбільших відкриттів ХХ століття -  електронне телебачення.

Багата українська земля видатними талантами та, на превеликий 
жаль, їхні успіхи визнаються, в основному, іншими країнами світу.
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Слова «казаки», «казачество» у современников ассоциируются с 
национальными символами, воинскими традициями, защитой Украи
ны, славным войском Запорожским. С казаками связаны многие ассо
циации — «Хортица», «воинская доблесть», «Тихий Дон», «Казак 
Мамай» и другие.
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Но казак — это не только воин, но и представитель этнического сос
ловия. В Российской империи население классифицировалось по сосло
виям и казачество занимало особое место. Сыновья казаков в мирное 
время не только сеяли и пахали, но работали в самых разных сферах дея
тельности. Интересно вспомнить о судьбах студентов Харьковского тех
нологического института (ХТИ), принадлежавших к казачьему сословию.

В истории Харькова казачество занимает особое место. Как свидете
льствует официальная историография, казаки с семьями во главе с осад
чим Иваном Каркачом поселились в 1652/1654 годах у слияния рек Харь
ков и Лопань. И эти переселенцы были причислены к Белгородскому 
разряду и стали именоваться «Слободскими украинскими казачьими 
полками», а край, заселенный ими, получил общее название «Слободской 
Украины». В 1670 г. Харьков стал казацким полковом городом.

В конце Х1Х -  начале ХХ века каждая кавалерийская дивизия наря
ду с тремя полками регулярной кавалерии включала в себя один казачий 
полк. Большинство кавалерийских соединений располагались вдоль за
падной границы Российской Империи. 10-я же кавалерийская дивизия, в 
отличие от других, была расквартирована на Левобережной Украине -  в 
Харькове и Харьковской губернии. В ее состав входил 1 -й Оренбургский 
казачий Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полк, 
который дислоцировался в нашем городе около 30 лет. Казаки оставили в 
памяти горожан и горожанок добрый след. Остались в истории многочи
сленные описания ежегодных полковых праздников, военных парадов и 
джигитовки. В памяти Харькова остались и героические действия полка 
во время небывалого наводнения в 1893 году, когда была затоплена пятая 
часть густонаселенной территории города. Наводнением было залито 
около тысячи дворов, почти 3 тысячи домов и квартир, в которых прожи
вало около 10 тысяч человек. В некоторых местах уровень воды достигал 
более 4-х метров. Казаки, под предводительством полковника Евграфа 
Владимировича Шпицберга, проявили небывалое мужество и сердечность 
души. Действуя в экстремальных условиях, они спасали жителей, делились 
своим пищевым и вещевым довольствием. В благодарность полку был 
подарен Образ Спасителя в серебряной с позолотой ризе с надписью: 
«Оренбургскому казачьему №1-го полку от признательных Гласных Харь
ковской Городской Думы. В воспоминание великодушной помощи, ока
занной полком населению города Харькова в наводнение 1893 г.».

В 1885 году в Харькове был открыт технологический институт и ко
мандующий состав полка, имеющий военное образование, воспользовал
ся возможностью получить гражданскую специальность. В истории ХТИ 
сохранились лишь две фамилии, связанных с полком. Это — Александр 
Ильич Дутов, генерал-лейтенант, известный атаман Оренбургского каза
чества. После окончания Николаевского кавалерийского училища в 1899
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году он был направлен в 1-й Оренбургский казачий полк, стоявший в 
Харькове. Во время трехгодичной службы в этом полку, он как посто
ронний слушатель посещал лекции по электротехнике, читаемые в ХТИ 
профессорами А. К. Погорелко и П. П. Копняевым. В дальнейшем Дутов 
продолжил техническое образование в Николаевском инженерном учи
лище и на протяжении всей своей карьеры был связан с инженерными 
войсковыми подразделениями. После окончания дополнительного курса 
Академии генерального штаба в 1908 году он проходил 3-х месячную 
практику в Харькове, а в 1912-1913 годах — снова в Харькове для про
хождения службы в том же полку. В 1921 г. погиб в далеком Китае.

Андрей Николаевич Михайлов — есаул, командующий 3-й сотней 
1-го Оренбургского казачьего полка. Во время службы в Харькове был 
удостоен звания инженера-технолога, полученного после прослушивания 
полного курса механического отделения ХТИ в качестве постороннего 
слушателя. Предположительно, в дальнейшем — полковник, инспектор 
классов Оренбургского казачьего юнкерского училища.

С открытием Харьковского технологического института посланники 
всех областей казачества отправлялись в Харьков получать высшее обра
зование. Воспитанники реальных училищ и кадетских корпусов влива
лись в ряды студентов-технологов, представителей разных губерний 
России. Для старательных и многообещающих земляков казачьи сообще
ства учреждало стипендии, которые служили большим подспорьем для 
юношей. В частности, стипендиатами Области Войска Донского были 
студенты А. П. Блажков, И. Н. Зиновьев, Ф. И. Кривошеин, А. В. Кухтин, 
И. В. Фарафонов. Это была одна из самых больших частных стипендий 
— 420 руб. Общественность Харькова не оставалась равнодушной к ним. 
В 1897 г. прошел концерт в оперном театре в пользу студентов-донцов. 
Участвовали артисты, уроженцы Дона — С. В. Брыкин, С. Г. Власов, а 
также Е. А. Гальцына, Э. Ф. Днепрова, А. П. Смирнов.

В дореволюционном Харьковском технологическом институте обу
чались потомки различных казацких полков. Наиболее многочисленной 
группой студентов были казаки О бласти Войска Д онского . Это — Е. В. 
Абрамов, Д. Я. Алешников, А. И. Амфитеатров, И. П. Аникин, С. Г. Ба
бич, М. М. Бардышев, И. С. Бахирев, П. Г. Белый, В. И. Бузин, А. А. Г о- 
рохов, К. Н. Гринев, А. Л. Дмитриев, А. И. Дьяков, А. П. Ермилов, Я. И. 
Зацепин, В. Л. Казинцев, К. Р. Калинин, Б. И. Капутовский, С. И. Карта
шев, И. Ф. Колесников, Н. Н. Корольков, П. Н. Крылов, В. А. Лазаренко, 
В. И. Левшин, А. М. Ледковский, Н. Л. Мокрицкий, В. И. Наследышев, А. 
В. Никольский, С. П. Поцепухов, Н. М. Приходько, П. А. Протопопов, Н. 
И. Семерников, М. С. Сергеев, А. А. Соловьев, В. М. Солунсков, А. И. 
Степанников, В. И. Строгонов, Б. Н. Трифонов, Н. П. Флоров, М. И. Фро
лов, П. И. Хлыстун, А. И. Хоперский, А. А. Чекомасов, Ф. П. Черевков,
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А. И. Шитов, А. П. Щепкин и др. Вторая по численности — казаки П ол
тавского войска . Это — М. В. Агеев, И. К. Беспалько, Н. Г. Безуглый, 
братья Бова, И. И. Бордюг, М. С. Вовк, братья Дегтярь, А. Г. Диденко, А. 
Г. Капинос, В. Т. Каплун-Омелюстый, М. В. Каплунов, И. В. Кекало- 
Казак, Л. А. Когуенко, Г. Ж. Коллард, Н. Г. Коновалов, А. Д. Кононенко, 
С. И. Ляшенко, М. С. Науменко, М. О. Попченко, А. Л. Рябко, Л. Н. Хиль- 
ченко, А. Т. Хлистун, П. И. Хлыстун, М. И. Худенко, В. Н. Шелудько и др. 
Казаки Черниговского войска — Г. Т. Безлюдный, Б. Н. Бовда, М. И. 
Гудим, И. С. Дзюба, К. К. Костюченко, Л. Н. Кушниренко, И. А. Охремен- 
ко, М. С. Черторижский и др. Учились представители Терского войска —  
А. М. Пономарев, Д. К. Сапронов, Н. Д. Халеев, и Астраханского войска
— П. М. Соколов. Это фамилии тех, кого сохранила история.

В Харькове проходили их лучшие юношеские годы. Многие из них 
учились в ХТИ по восемь и более лет. Они вместе учились. Находилось 
время и для досуга. Для молодых людей из провинции Харьков был но
вым, неизведанным миром. Казаки ухаживали за харьковскими барыш
нями, водили их в синема братьев Боммер и «Ампир», на танцевальные 
вечера. За участие в студенческих волнениях некоторые из них навсегда 
распрощались с мечтой о высшем образовании. Другие студенты, в част
ности, В. К. Андропов, В. К. Польшинский, В. О. Скрябин — были иск
лючены на полгода из института и отправлены домой под родительский 
надзор. Но они возвращались в Харьков: диплом инженера-технолога 
открывал дверь в обеспеченную жизнь.

Выпускники-казаки ХТИ работали в разных областях промышлен
ности. В частности, И. С. Дзюба состоял помощник начальника 10-го 
участка службы тяги Управления Южных казенных ж.д.; Д. Д. Бондарев
— директором сталелитейного завода «Штальверк», директором оборон
ного завода «Промет»; А. И. Ефремов — начальником Белевского участ
ка службы подвижного состава Управления Рязанско-Уральской ж.д.; Я. 
А. Жидков — начальником Технического бюро металлургического заво
да в Керчи; А. П. Блажков — гидротехник Областного правления Облас
ти Войска Донского; И. И. Бордюг — директор Полтавского ремесленно
го училища; К. Н. Гринев — управляющий делами Главноуполномочен
ного по топливу и т.д.

Потомки казаков и ныне учатся, получая высшее образование в НТУ 
«ХПИ». Среди выпускниц химического факультета ХПИ — Радислава 
Олеговна Капнист, потомок кошевого атамана Запорожской Сечи И. Д. 
Серко, дочь известной украинской актрисы Марии Капнист-Серко. Наша 
современница, землячка и удивительная мужественная женщина с нео
бычной биографией.

С 1999 года в Украине отмечают День украинского казачества в 
день праздника Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября, в честь
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исторической  м иссии, заслуг казачества в утверж ден и и  украинской  
государствен н ости  и его  весом ы й вклад в соврем енны й п роц есс с о з 
дания государства.

Л и тер ат ур а
1. 1-й О ренбургский казачий Его И мператорского Вы сочества Н а

следника Цесаревича полк. Реж им доступа  
http://regim entm /reg/Ш /E /6Л /L Ы m

2. Отчет о состоянии Харьковского Технологического Института  
Императора А лександра III в 1904 году. //  И звестия Харьковского Т ехн о
логического И нститута И мператора А лександра III.

П О Л ЬО ВІ ЗАСО БИ  ЗВ ’Я ЗК У  В ЕК СП О ЗИ Ц ІЇ 
Н ІАМ  «К И ЇВСЬКА Ф О РТЕЦ Я»

Павлова О.І.

О собли вого  значення внасл ідок  територіального розм аху в ій сь 
кових д ій  в ійськовий з в ’язок  набув в X X  ct. П очали активно впрова
дж уватися р а д іо зв ’язок, радіотелеграф  і телеф он . В о н и  зайняли п р о в і
дн е м ісц е в керівництві військами. П ольовий тел еф он  відзначається  
великою  м обіл ьн істю  в експлуатації. В перш е польовий тел еф он  був  
використаний Н ім еччи н ою  п ід  час I C вітової війни, він зам інив пра- 
порцеву си стем у зв ’язку і телеграф .

В експозиції Н ІА М  «Київська фортеця» експоную ться 2 військово - 
польових телефони: ТА І-43, Т А -57. П ід  час II Cвітової війни основними  
військово-польовими телефонами були апарати ТАІ -  43 системи МБ і 
ІА А  -  44, які поставлялися по ленд-лізу. Телефони в металевому корпусі 
-  польові телефонні апарати, що були призначені для експлуатації в 
польових ум овах при безпосередньом у впливі зовніш нього середовищ а. 
Ц е забезпечує працездатність при впливі зниж еної і п ідвищ еної тем пера
тури навколишнього повітря, високої вологості, конденсованих опадів  
(інію  та роси), динамічного пилу (піску), при ударних навантаженнях. 
Такі телефони мають підвищ ену дальність зв ’язку як по польовим, так і 
по звичайним кабелям зв ’язку. Польові телефонні апарати призначені для  
забезпечення зв ’язку в у с іх  ланках керівництва Збройних сил як в райо
нах постійної дислокації військ, так і на польових вузлах і пунктах керів
ництва, в м ісцях відсутності стаціонарного зв’язку (віддалені о б ’єкти 
будівництва, промисловості, сільського господарства).

ТАІ -  43 -  військово-польовий телефонний апарат системи МБ з індук
торним викликом виробництва СРСР випускався з 1943 року. Знятий з виро-
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бництва. Поступив на озброєння в 1943 році. Конструктор -  О.І. Решна. 
Прийшов на зміну сімейства УНА. Був створений на основі досвіду експлуа
тації в бойових умовах трофейних німецьких польових телефонів ББ-ЗЗ. 
Зовнішньо ці апарати дуж е схожі, проте за пристроєм і компонуванням 
вузлів мають мало спільного. Після Другої світової війни устаткування з 
німецького заводу по виробництву БР-33 було перевезено в СРСР, в зв’язку з 
цим в 1947 дерев’яний корпус був замінений на бакелітовий (який нагадував 
корпус БР-33, з аналогічним замком кришки). Гарно зарекомендував себе за 
весь час застосування. На зміну йому прийшов польовий телефон ТА-57. 
Живлення використовувалося від одного елемента типу «3В » або «3С» 
напругою 1,5В. Збільшення напруги живлення до  9 вольт покращує якість 
роботи мікрофонного тракту. Дальність зв’язку по польовому проводу марки 
ПТФ -7Х2 до 25 км, а по постійній 3-мм повітряній лінії -  до 250 км. Апарат 
може бути включений в лінію як по двохпровідній, так і по однопровідній  
схемі. Модифікований телефон ТАІ-43 дозволяє дистанційно керувати ра
діостанцією за допомогою  встроєної антени.

Т А -57 -  військово-польовий телефонний апарат універсального типу  
з систем ою  індукторного виклику виробництва СРСР/ РФ випускається з 
1957 року. П оступив на озброєння в 1957 році. Прийшов на зм іну ТАІ -  
43, ставши його подальш ою м одернізацією . Д обре зарекомендував себе  
за весь час застосування і є одним із популярніш их в світі. Н е так давно 
пройш ов модернізацію  в Запоріжжі, випускається ЗД П  «Радіоприлад». У  
модернізованому варіанті Т А -57-У [1] була повністю  замінена елементна  
база, замінена система виклику абонента, маса телефонного апарата зам і
нена з 3 кг на 2 кг [2].

У  Росії ТА-57 та інші польові телефони випускаються на пермському те
лефонному заводі «Телта» [3]. В  армії РФ замінюється на ТА-88[4], [5]. Апарат 
широко використовувався в збройних силах країн Варшавського договору та 
пострадянських країнах. Апарат використовується також у  геології і  на заліз
ничному транспорті в якості зв’язку з місцем аварійно-відновлювальних робіт. 
Телефон може використовуватися в схемах з центральною батареєю при підк
люченні до телефонної станції, з місцевою батареєю або без напруги в лінії. В  
апарат вбудований генератор сигналу. За допомогою телефонного апарату 
можна керувати радіостанціями малої і  середньої потужності по кабельній 
лінії на відстані до 150 метрів, для чого трубка апарату має тангенту [5]. Маса 
апарату в комплекті з батареєю не більше 3 кг. Розміри 222*165*80 мм. Час 
розгортання, перевірки та включення в лінію -  не більше двох хвилин. Даль
ність зв’язку при використанні ТА-57 визначається дальністю прийому викли
ку. Індукторний виклик нормально проходить через лінію, яка має на частоті 
800 Гц ослаблення 5,5 Нп (48 дБ). При цьому дальність зв’язку по кабельних 
лініях зв’язку становить (в залежності від кабелю або проводу, який був вико
ристаний): П -274М  -  35 -  40 км; П-268 -  40 -  45 км;
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ПВЛС -  стальний провід діаметром 3 мм -  150-170 км. Також є можли
вість збільшити дальність прийому на 30-35%  шляхом застосування підси
лювача прийому (натискання важелю «У»). Рівень сигналу передавання на 
виході тракту передавання на навантаження 600 Ом складається від -  3 до  
+3дБ. Електроживлення розмовних ланцюгів проводиться від батареї типу 
ГБ-10-У-1,3 «Синичка» напругою від батареї 10В та ємністю 1,3 Ампер часу. 
Батарея дозволяє працювати апарату до 6 місяців. Струм, який споживаний 
від батареї до 8мА. Конструкція батарейного відсіку дозволяє використову
вати батареї типу «Крона». Позитивний контакт живлення в батарейному 
відсіку знаходиться зліва, для фіксації батареї «Крона» зручно використову
вати 3 сірникових коробка, один з них кладеться на його дно, а  два інших 
встановлюються вертикально з боків. Для формування викличної напруги 
апарат забезпечений мініатюрною динамо-машиною з ручним приводом  
(індуктором). Для генерації викличної напруги необхідно обертати складну 
ручку на боці апарата. Сучасні версії апарату захищені від дотику проводами 
зв’язку силових ланцюгів напругою до 900 В і наведень в лінії від близьких 
розрядів блискавок. За необхідності телефонні апарати ТА-57 можуть пра
цювати м іж  собою , мінуючи комутатор. Та в цьому випадку з ’єднання вста
новлюється безпосередньо м іж  апаратами. Але ефективність мережі знижу
ється (за винятком варіанту з ’єднання тільки двох ТА), бо виклик буде пос
тупати на всі з ’єднані ТА, щ о обов’язково привиде до тимчасового відволі
кання від роботи, яка виконується, інших абонентів такої мережі. До того ж  
значно підвищується витрата кабелю на створенні такої мережі.

Польовий апарат Т А -57 -  переносний телефонний апарат ун іверса
льної системи М Б-ЦБ, який забезпечує зв ’язок в будь-яких кліматичних 
зонах, від Заполяр’я до тропіків. Т А -57 м ож е також використовуватися як 
пристрій дистанційного керівництва радіостанціями. ТА  запобігає зага
санню  48 дБ, що гарантує надійний зв ’язок.

Телефонні апарати здійснили революцію в бойовому застосуванні ар
тилерії, бо дозволяли вести вогонь з закритих позицій з коригуванням при
цілювання. Впровадження телефону потребувало великої кількості кабелю  
та великого розходу сил і часу на його прокладку, бо телефонні апарати не 
могли працювати спільно по одному проводу з телеграфними апаратами. 
Польовий телефонний зв’язок під час II Світової війни привніс багато нового 
в тактику керівництва військами. Засоби провідного зв’язку можуть викори- 
ствуватися самостійно або у поєднанні з іншими засобами електрозв’язку, 
передусім, при розташуванні військ в місцях постійної дислокації, або у 
вихідному районі для наступу, в обороні, а  також для забезпечення внутріш
нього зв’язку на пунктах керівництва. Провідний зв’язок знаходить широке 
застосування в усіх  ланках керівництва. Проте слід враховувати, що манев- 
рений характер сучасних бойових дій  в ланці «взвод -  рота -  батальйон», 
може обмежити використання провідних засобів.
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Н а відміну від інш их видів зв ’язку, провідний зв ’язок має цілу низку 
переваг: висока якість каналів зв ’язку; захищ еність від будь-якого роду  
переш код; [2] не потребувала або енергоєм ної інфраструктури; висока  
розвідкозахищ еність прослуховування переговорів можливо було лише 
при підключенні до лінії, а у  випадку застосування шифратора -  нем ож 
ливо; не можна було виявити активність переговорів; пристрої зв ’язку 
недорогі та нескладні в виробництві, взаємозамінні м іж  собою ; обсл уго
вування їх  не потребує високої кваліфікації персоналу, а навчання поля
гало в ознайомленні з інструкцією  користувача.

В той ж е час вона мала і серйозні недоліки: значний час і працезат- 
рати розгортання і згортання; громіздкість матеріальної частіини; прово
ди  демаскували підрозділи і командні пункти; піддавались легкому п су
ванню, за виключенням кабельних ліній В Ч  зв ’язку, які прокладалися на 
глибині 2 метрів; потреба в величезних (млн, км) польових проводів, 
потреба в великій кількості сил для експлуатаційного забезпечення та 
охорони ліній зв ’язку.

П ід  час проведення екскурсії: «В ід  ядра до снаряду» в К осом у капо
нірі цей матеріал використовується екскурсоводами.
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З А С Н У В А Н Н Я  К И ЇВ С Ь К О Г О  Ю Р И Д И Ч Н О Г О  Т О В А Р И С Т В А
Пилипчук О.О.

Сучасна ю риспруденція -  фундаментальна і досить давня наука. І на 
сьогодні ж оден  з нас вже не уявляє соб і існування будь-якої держави без  
цієї важливої складової. Термін цей має латинське походж ення і поєднує  
два поняття: правознавство і мудрість. А  ще визначається як сукупність  
ю ридичних наук і практичної діяльності юристів.
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П ерш і згадки про ю риспруденцію  відом і ще з часів Давнього 
Єгипту, а це майже 4 тисячоліття назад (середина IV  тис. до  н.е. -  VII ст. 
н.е.). В ж е тоді лю ди усвідомлю вали цінність права і розум іли важливу 
роль ю риспруденції для держави і суспільства. А  вже перш е оформлення  
ю риспруденції в науку відбулось в Давній Греції в роботах грецьких 
філософів. Пізніш е, вже в Давньому Римі, правова наука сформувалась в 
стійкий фундамент, який став основою  для сучасної ю риспруденції.

З точки зору права, Римська імперія була настільки високо розвину
тою  країною, що кож ен її  громадянин вважав ганьбою  не знати закони  
своєї країни. В она увійш ла в світову історію  як країна, яка збудувала  
правову систему, максимально наближену до  досконалості, яка потім  
стала основою  для формування правових систем  різних держав світу вже 
в II тисячолітті н.е. (для порівняння: Римська імперія впала в IV  ст. н.е., а 
Київська Русь розвинулась тільки у  IX  ст. н.е.).

У  IV  ст. н.е. Римська імперія вона розділилась на С хідну і Західну  
частини. П продовженням на С ході стала Візантійська імперія, а Західна  
розпалась на безліч  маленьких держав. I саме Візантійський імператор  
Ю стиніан провів великомасштабну роботу з кодифікації Римського права 
(перша половина VI ст. н .е.), що, власне, було передане нащадкам у  
вигляді Зведення законів Ю стиніана, яке носило назву «Corpus Ivris 
C ivilis», найважливіш ою частиною  якого були «Дигести».

Саме завдяки його діяльності європейські країни у  другом у  
тисячолітті стали формувати свої держави вже на основі положень  
римського права у  поєднанні із  внутрішнім звичаєвим правом народів. 
Саме на такому фундаменті, протягом багатьох століть, юриспруденція, 
як наука, розвивалась в провідних країнах світу, поєдную чи в собі 
наукові праці видатних вчених і найкращі практичні результати практи
кую чих юристів.

Так, теоретична і практична діяльність, у  даном у випадку, прагнула 
одн ієї мети. Як писав відомий український вчений-криміналіст, голова  
Київського ю ридичного товариства, проф есор Київського університету  
Олександр Ф едорович Кістяківській у  своїй відом ій статті «Про значення  
і цілі ю ридичних товариств в правовому житті наш ої Батьківщини і про 
ставлення їх  до  судов ої реформи»: «Те, що викладається з 
університетської кафедри і що застосовується в суді, те, що 
описується в науковому трактаті і те, що міститься в судовому 
рішенні, те, над чим оперує, що вивчає і прагне зрозуміти і здійснити в 
сучасному світі професор або вчений-юрист-письменник і те, що складає 
предмет занять, дослідження і результат діяльності судді, по суті не 
відрізняється... Мета вченої юриспруденції або мета викладацької 
діяльності професора або письменницької вченого юриста -  це взагалі 
сприяти шляхом навчання, шляхом друкованого слова розкриттю основ
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них начал справедливості і розповсюдженню в свідомості спеціалістів, а 
потім і в свідомості суспільства, найсправедливіших, найкращих в дану 
хвилину ідей і способів справедливості людської» [1, С. 328].

Саме цей принцип історія бачить у  римлян, і саме його втілю є в 
сучасності. Саме там перш і ю ристи, які писали наукові праці, присвячені 
праву, одночасно були й практикуючими діячами юрисконсультами, 
радниками. Саме вони мали незаперечне право ju s respondendi давати  
цінні поради, в ідповіді, консультації усім , хто потребував правової д о п о 
моги. П ізніш е воно було закріплене в законі і, як певний результат 
практичної діяльності, вилилось в ш ирокомасш табну письменницьку  
діяльність юрисконсультів. Саме «Д игести» в К одексі Ю стініана були  
наповнені витягами із творів римських юрисконсультів.

Із розвитком університетів практична частина ю риспруденції стала 
розвиватись саме там, де багато юристів-практиків розвивали свої науко
во-теоретичні знання і передавали їх  одночасно в лекційну залу. І якщо у  
Європі класичні університети стали з'являтись з Х І ст. (Болонський ун-т  
було відкрито в 1088 р., Паризький -  у  1208), то до  Російської імперії, до  
складу якої входила більшість українських етнічних земель, цей  процес 
дійш ов лише у  середині XVTII ст., коли у  1755 р. було відкрито М о с
ковський університет. У сі інш і провідні університеті країни, зокрема  
Київський, було відкрито вже на початку Х ІХ  ст. завдяки ліберальному  
правлінню імператора Олександра І.

І тільки тоді, за прикладом європейських університетів, стали 
з ’являтись наукові осередки, де практика поєднувалась із теорією . І якщо 
в Європі вже давно ю ридичні посади займали вчені, освічені люди, які 
поєднували професорську кафедру і судейське крісло, то в Російській  
ім перії до  введення в д ію  судових статутів 1864 р. більшість суддів, 
адвокатів, прокурорів ю ридичної освіти не мали. Кримінальні і  цивільні 
палати було наповнено такими ж  неспеціалістами. І навіть Сенат -  най
вищий апеляційний і касаційний суд  -  був заповнений  
непрофесіоналами, а лише особами, які просто робили якусь кар’єру -  
адміністративну, військову, технічну, педагогічну, але ніяк не ю ридичну. 
Тому головою  повітового суду  міг бути полковник, сенатором -  директор  
гірничого департаменту М іністерства фінансів, а в таких судах, як 
магістрати і ратуш і засідали, переважно, купці і міщани. Для ц ієї 
діяльності, пов'язаної з правосуддям, правотворчістю, ю ридичної освіти  
не вимагалось, як, власне, і ніяких ю ридичних знань. Л ю ди займали свої 
«теплі» м ісця і відправляли правосуддя так, як їм було вигідно. При такій 
систем і активного розвитку ю риспруденції, як науки, бути не могло.

І тільки в 1864 р., коли розпочалась судова реф орма в Російській  
імперії, ситуація почала змінюватись. Згідно нового законодавства, усі 
особи , проф есійна діяльність яких стосувалась права, були зобов ’язані
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мати ю ридичну освіту. Спочатку це було на рівні наявності диплом у про 
юридичну освіту, але, пізніш е, із  розвитком капіталістичних відносин, 
суспільної свідом ості, формування нових верств, рівень правосвідомості 
освіченого населення країни став зростати, як і поняття важливості 
теоретичної ю риспруденції і практичного правознавства.

Саме юридична практика, як колись за часів Давнього Риму, і як вже 
давно було в Європі, стала давати ті знання, на яких почала активно р о з
виватись теоретична наука права. Так, в науковому співтоваристві країни 
стало з ’являтись все більше і більше випускників університетів, які ста
вали вченими, викладали в університетах і одночасно поєднували свою  
наукову діяльність з практичною роботою , зокрема в судах. Саме навколо 
таких видатних постатей в університетах стали формуватись наукові 
осередки -  ю ридичні товариства, які о б ’єднували як вчених теоретиків, 
так і представників практичної ю риспруденції. В  ю ридичних товариствах 
стало відбуватись розповсю дж ення і вдосконалення ю ридичних знань, а 
також встановлення єдності і взаємодії теоретичної і практичної 
ю риспруденції. Самим перш им таким товариством стало М осковське, 
засноване в 1865 р., другим -  Курське в 1875 р., третім -  Київське в 1877  
р., у  1877 р. -  Санкт-Петербурзьке, у  1879 р. -  Новоросійське, в 1900 р. -  
Харківське та інші.

Ц і наукові товариства з ’являлись при університетах, які було  
відкрито у  великих містах країни, і які були центрами відправлення пра
восуддя. Так вони стали масш табними осередками, в яких відбувалось  
поєднання теоретичної і практичної інф ормації і розвитку ю ридичної 
науки в усіх , існую чих на той час галузях права. В  таких товариствах 
збирались усі, хто мав хоч  якесь віднош ення до  права, як викладачі 
університетів, так і працівники судови х інстанцій. Н а засіданнях вони  
виступали із доповідям и, обговорювали нагальні питання. Для вчених  
була корисна інформація про д ію  законів на практиці, а практикуючі 
ю ристи мали можливість ознайомитись із теоретичними засадами того чи  
інш ого питання. В  результаті яскравим вираженням ц ієї співпраці става
ли періодичні видання товариств. З цього приводу О.Ф. Кістяківський 
писав, що «правове життя нашої Батьківщини в нинішньому своєму 
моменті представляє чудову особливість. Воно має велику схожість з 
тим станом, в якому знаходилось в кінці минулого століття правове 
життя західноєвропейських народів, коли вони приступили до оновлення 
основ правового життя у  всіх відношеннях» [1, С. 339].

На підставі всього вищевказаного було окреслено два головні напрямки 
діяльності юридичних товариств Російської імперії. Перше -  це прагнення до  
пошуку кращих засад справедливості, д е  закон повинен був займати цен
тральне місце в правовій системі країни (на сьогодні це конституційний
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принцип верховенства права), а друге -  вдосконалення тих знань, які вже 
існували, з метою підвищення рівня техніки діючого права.

Ю ридична освіта в університетах була дуж е важливою складовою да
ного процесу ще й через те, що на початковому етапі вона давала 
можливість зрозуміти закон, а вже потім окреслювала шляхи його застосу
вання. А дж е всім відомо, що є норми прямі, які легко дотримуватись, і 
непрямі (на сьогодні відсильні і бланкетні), які тлумачаться тільки за д о 
помогою  інш их норм. Таке тлумачення вже буде залежати від конкретної 
мети у  тому чи інш ому процесі. І, звичайно, на цьому етапі дуж е важливим 
є рівень справедливості і совісті особи, яка здійсню є цей процес.

Таким чином, в середині Х ІХ  ст. було сформовано чітку думку, що 
головним завданням ю риспруденції було висвітлити основи лю дського  
правосуддя і справедливості, визначити засоби  здійснення правосуддя в 
суспільстві за допом огою  законів і, найголовніш е, -  розвивати правову 
свідомість кож ної лю дини, громадянина, кожного правника, судд і з м е
тою  вдосконалення та підвищ ення морального і соціального рівня н асе
лення ц ієї країни. Так, у  своїй  діяльності ю ридичні товариства прагнули  
не тільки вдосконалення законодавчого поля і техніки права, а й  загаль
но-суспільного рівня правосвідомості і культури населення. Ц е постійна, 
безперервна діяльність, яка здійсню ється століттями, й  понині складає і 
розвиває загальні поняття української сучасної ю риспруденції.

П роцес створення Київського ю ридичного товариства розпочався в 
1874 р., коли ректор Київського університету М .Х . Бунге 8 червня 1874 р. 
представив П опечителю  Київського навчального округа клопотання і 
проект статуту для відкриття Київського ю ридичного товариства. Вчений  
комітет М іністерства народної просвіти розглянув проект статуту і п о 
вернув його на доопрацю вання [2].

Після внесення відповідних зм ін 30 жовтня 1876 р. міністр народної 
просвіти граф Д.А . Толстой своїм  наказом затвердив статут Київського 
ю ридичного товариства і направив відповідне подання Попечителю  
київського навчального округа П.О. А нтоновичу. П ерш ими членами  
Товариства і його організаторами були В.Г. Демченко, Р.І. Базинер,
О.Ф. Кістяківський, К.А. М ітюков, М .А . Розов, О .В. Романович- 
Славатинський і П.К. Скорделлі [3].

Н а перш ому засіданні Товариства 4 січня 1877 р. ректор Київського 
університету Св. Володим ира О.П. М атвєєв прочитав листа від попечите
ля Київського навчального округа № 11695 від 13 листопада 1876 р. про 
дозвіл  на відкриття Товариства на підставі раніше затвердженого 30 
жовтня 1876 р. статуту Товариства, і запропонував першим членам Това
риства розпочати організації Товариства за статутом [4].

П отрібно сказати, що Київське юридичне товариство було третім  
юридичним товариством в Російській імперії, і його Статут значно
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відрізнявся від статутів двох попередніх Товариств. Ц е пояснювалось тим, 
що з першого дня діяльність Товариства була зосередж ена на розвитку 
права в П івденно-Західному краї, тобто на українських етнічних землях.

Згідно Статуту метою  діяльності Київського ю ридичного товариства 
була розробка вітчизняного права, встановлення м іж  юристами, як теор е
тиками, так і практиками, зв ’язку, надання їм підтримки у  науковій  
діяльності і середовищ а для обговорення важливих питань.

Членами Товариства могли бути особи , які отримали вищу ю ридич
ну освіту, мали друковані праці з права або працювали в судових устан о
вах. Членів товариства обирали ш ляхом балотування на зібраннях зви
чайною більш істю голосів. П ропозиція про прийняття о соби  до  лав Това
риства повинна була бути  здійснена як м інім ум  двома членами Товарист
ва. П роф есори і викладачі ю ридичного факультету У ніверситету  
Св. Володимира мали право вступати до  Товариства б ез балотування. 
Кожний член товариства щ орічно, на початку року, вносив у  касу 5 руб. 
членського внеску. Якщо особа  протягом 2 -х  років цього не робила, то її 
автоматично виключали з лав організації.

Окрім дій сн и х членів, КЮ Т мало ще почесних членів і членів- 
співробітників, які не платили членські внески. О станні мали право д о 
радчого голосу. П очесним и членами ставали особи , які мали  
загальновизнані заслуги у своїй  науковій діяльності в галузі права, або ті 
особи , які надавали певну підтримку сам ом у Товариству. П ропозиція для 
обрання особи  в почесні члени повинна була виходити від 10 д ійсних  
членів. Обраним вважався той, хто отримав 2/3 голосів.

КЮ Т збиралось не менш  як один раз у  місяць, окрім літніх місяців, в 
будівлі Київського університету Св. Володимира. Н а засіданнях Товари
ства велись протоколи секретарем. Товариство мало бібліотеку, іноді 
видавало «Труди Київського ю ридичного товариства».

Управління справами Товариства було зосередж ено в руках Голови, 
секретаря і скарбника, яких обирали щорічно на загальному засіданні 
Товариства. О дночасно з Головою  і секретарем обирались і їх  заступни
ки. У сі стосунки з інш ими товариствами і державними установами, а 
також приватними особам и здійсню вались через Голову і секретаря, на 
обов ’язках яких лежало діловодство і адміністрація Товариства. Крім  
того, Товариство мало власну печатку.

К ож ний член Товариства мав право вносити свої пропозиції для об -  
говорения безпосередньо п ід  час засідання або через Голову. Рішення  
будь-якого питання можна було оскаржити лише через рік і тільки за 
поданням 10 д ійсних членів. На початку кожного року перше зібрання  
було публічним. На ньому зачитувались звіти за минулий рік, важливі 
події, а також загально цікаве юридичне питання. Крім того, публічні
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зібрання відкривались у  випадку певних вітчизняних подій, які являли 
собою  важливий м омент в істор ії вітчизняного права.

П ід  час засідань Товариства і В ідділення, на яких зачитувались 
наукові доп ов ід і членів і обговорювались наукові питання, могли бути  
присутніми тимчасові гості, введені членами, або постійні гості по вида
ним Головою  білетам. Зміни і доповнення Статуту можна було здійснити  
за погодженням 2/3 членів Товариства і із  о б о в ’язковим затвердженням в 
органах держ авної влади [5].

Так, на підставі §3 і §10 Статуту було обрано Головою  товариства 
В.Г. Демченка, а секретарем -  Р.І. Базинера. Далі, згідно §4 Статуту до  
складу Товариства увійшли: П .А. Андрієвський, Г.М. Барац, І.П. Б оголю 
бов, Д.І. Бородін, В .В . Виндінг, В.І. Данилов, Ф .А. Деденколов, І.С. Іскра, 
Д.К. Карвольський-Гринєвський, П.І. Кашнер, О.А. Квачевський,
І.Г. М ілорадович, Є.І. Нагорський, В .А . Незабитовський, В.І. Нейкірх, 
І.А. Опекаловський, Д.І. П іхно, В .С . Ш уба, А.Ф . Соколов, Д.Г. Тальберг, 
Ф.С. Ш кляревський, Ф .М . Чарнецький [6].

Товариство прийняло ріш ення збиратись два рази на місяць по 
неділях о 12 год. в аудиторії №  6 Університету Св. Володимира. З п ер 
ш ого дня своєї діяльності КЮ Т підтримувало наукові зв ’язки із інш ими  
юридичними товариствами Російської імперії, зокрема М осковським, 
Курським і Санкт-Петербурзьким [7].

Ф інансові кошти Київського ю ридичного товариства зберігались в 
Київському міському товаристві взаємного кредиту, куди регулярно на  
рахунок поступали вільні грош і з правом їх  отримання за необхідністю . 
О бов’язки скарбника Товариства виконував секретар [8].

О дним із перш их організаційних питань Товариства стало створення  
власної бібліотеки. Даним питанням займався О.В. Романович- 
Славатинський, який планував зібрати бібліотеку з книг історико- 
догматичного характеру з у с іх  галузей права, а також створити якомога  
більшу колекцію магістерських і докторських дисертацій з права. За його  
пропозицією  було створено особливий комітет із голови бібліотеки, сек
ретаря і двох членів Товариства, один з яких займався питаннями 
теоретичної, а другий -  практичної ю риспруденції. Крім того, було  
відкрито вільне приймання книжок від ус іх  бажаючих.

Першим головою  бібліотеки став О.В. Романович-Славатинський, а 
секретарем -  О.А. Квачевський. І одразу що вони зробили -  це замовили  
повне зібрання Зведення законів Російської ім перії для Товариства.

Згідно §4 протоколи засідань Київського ю ридичного товариства 
було вирішено друкувати в журналі Київського університету Св. В о л о 
димира «Университетские известия», в газеті М іністерства ю стиції «С у
дебны й вестник», а також окремими відбитками накладом 150 
екземплярів [9].

Н а момент утворення до  КЮ Т входило 19 осіб. До кінця перш ого  
(1877) року діяльності товариства їх  кількість збільшилась до  86 осіб.
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Самі члені Товариства вважали, що найбільш им досягненням їх  роботи  в 
перш ий рік були не стільки результати наукової діяльності, а саме 
о б ’єднання окремих наукових і адміністративних сил. А дж е у  своєму  
склад Товариство змогло о б ’єднати як ю ристів-теоретиків, так і ю ристів- 
практиків [10].
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У Ч А С Т Ь  М .М . М ІК Л У Х О -М А К Л А Я  У  С Т В О Р Е Н Н І З О О Л О Г ІЧ 
Н О Ї С Т А Н Ц ІЇ В  С ІД Н Е Ї (А В С Т Р А Л ІЯ )

Пилипчук О.Я.

28 липня 1878 р., тобто через одинадцять днів після прибуття до  С і
днею , М .М . М іклухо-М аклай був обраний почесним членом Ліннеєвсько- 
го товариства Н ового П івденного Уельсу. У  протоколах цього засідання  
записано, що він «виступив за створення зоологічної станції поблизу від  
С іднею  і пояснював користь її для наукових дослідж ень [1]. У  своїй стат
ті «Проєкт зоологічної станції для Сіднею» він пише: «Останнє зібрання
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Ліннеєвського товариства дало мені можливість торкнутися питання про 
зоологічну станцію» [2. с. 186]. М.М. Міклухо-Маклай вказав на головні 
аргументи, які підтверджували необхідність даного заходу, повідомив декі
лька фактів стосовно вже існуючих схож их станцій у  світі, а також охарак
теризував ті обставини, які сприяли організації такої станції в Сіднеї. М ико
ла Миколайович у  своєму короткому виступі наголосив, що навряд чи потрі
бно доказувати вченій аудиторії про користь зоологічних станцій взагалі. 
Однак він все ж  зазначив, що існують дві основні причини, згідно яких орга
нізація зоологічних станцій набуває з кожним днем усе більшого значення і 
привертає все більшу увагу наукових товариств.

Першою, зазначав мандрівник, є той факт, що з точки зору задоволення 
запитів сучасної науки одних музеїв недостатньо для вивчення анатомії, 
гістології і в ще більшій мірі ембріології. Цим фактом підтверджується зага
льний закон, що протягом розвитку власне науки відповідно розширюється і 
сфера її досліджень, виникають нові і важливі проблеми, бо прогрес науки 
залежить як від відкритів, так і від застосування нових або більш удоскона
лених засобів. Важливо не тільки те, що музейні екземпляри часто 
непридатні для анатомічних досліджень і не використовуються для 
гістологічних цілей, а також і те, що зазвичай кількість матеріалу у музеях  
недостатня. Вчений зазначав, що цінність і повнота дослідження залежить 
від кількості і якості досліджуваного матеріалу.

Друга причина полягає в наступному: хоча до теперішнього часу 
більша частина вчених і мандрівників дотримуються одних і тих же рутин
них методів і присвячують свій час і енергію колекціонуванню, все ж  він не 
міг не думати, що настав вже час, коли цей метод повинен бути полишений, і 
що замість звичайного колекціонування або збирання колекцій здійсниться 
велика мета мандрівника -  спостереження і дослідження безпосередньо на 
місці. Виходячи з цього М.М. Міклухо-Маклай вважав, що заснування 
зоологічних станцій в різних частинах світу, відповідно до  фауністичних 
областей, під тиском абсолютної необхідності із мрій або деяких побажань 
стане фактом, який здійсниться.

М .М . М іклухо-М аклай зазначає у  своїй  статті, що організація 
зоологічної станції в Н еаполі виявилася надзвичайно успіш ною , і робота  
її дала дуж е важливі результати, що м ож е служити доказом  і 
підтвердженням висловлених ним положень. Станція в Н еаполі прийня
ла перш их дослідників в жовтні 1873 р.: великий морський акваріум, 
плата за огляд, була відкрита для публіки в січні 1874 р., а відкриття 
лабораторій станції відбулося 11 квітня 1875 року.

На додаток д о  цих дв ох  причин, які дозволяю ть вважати зоологічні 
станції дуж е необхідним и, М .М . М іклухо-М аклай вважав, що є ще при
чина інш ого порядку. В ін  розумів під цим ту обставину, що безп осер ед 
ньо біля тропіків, які представляють найбільш  багату область тваринного
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життя, є найбільш широким полем для дослідж ення природи, і, значить, 
найбільш  придатним з такою інтересною  і важливою фауною, ще далеко 
не достатньо вивченою, особливо в анатомічному і ембріологічному  
віднош еннях. Ця область є підходящ им м ісцем  для зоологічної станції, 
або для декількох таких станцій.

А ле вірогідно, що багато з тих вчених, до  кого він мав честь зверта
тися, погоджувалися з великою частиною  висловлених ним вище поло
жень і надаючи достатнє значення австралійській фауні, а також  
необхідності більш  детальніш их дослідж ень, н іж  проведених за д оп ом о
гою  колекціонувань і музеїв, побажають задати йому питання, що ж сл ід  
розуміти п ід  зоологічною  станцією.

Відповідаю чи на питання якомога коротко, можна сказати, що це -  
лабораторія, основана для анатомічних, ембріологічних, гістологічних, а 
також  фізіологічних дослідж еннях.

Ю ний досл ідних зауважує, що це далеко не нова думка. У  1866 р. 
доктор А нтон Дорн зупинився разом  з ним в М ессін і з метою  зоологічних  
досліджень. І ми тоді переконалися, що організація зоологічних станцій є 
життєвим питанням і необхідна для науки. Н а доказ того, що це було не 
тільки його переконання, М .М . М іклухо-М аклай наводить слова свого  
товариша А нтона Дорна: «Н е дивлячись на досить-таки багатий асорти
мент інструментарію  і книг, я повинен зізнатися, що отримані мною  р е 
зультати далеко не відповідають м оїм  чеканням. Н е небагато кращими 
були справи м ого російського товариша М .М . М іклухо-М аклая. М и стали  
прикладом об о х  описаних вище випадків некорисливо затраченої праці, 
незалежно один від одного, ми обидва спонтанно дійш ли думки про 
величезні переваги, які ми могли б отримати за добре організованої 
лабораторії» [3, с. 145].

М .М . М іклухо-М аклай писав: «За останні десять років я часто п о 
трапляв п ід  час м оїх  подорож ей в умови, аналогічні випробуванням у  
М ессін і (Італія). Я  часто мешкав тижнями і місяцями у  дом ах і палацах 
знатних господарів, і все-таки, з  якою радістю  я віддав би  комфорт і 
блиск цих жител за невеличку, але добре обладнану лабораторію , де міг 
би своєю  роботою  не переш коджати нікому і не відчувати ж одних п е 
реш код» [4, с. 188]. П рибувш и до С іднею  М .М . М іклухо-М аклай знову  
потрапив у  схож е положення.

П ід  час подорож і із Сінгапуру до  С іднею  він настільки поправився  
від своєї хвороби, зум овленої тривалим перебуванням на Н овій Гвінеї, 
що знову почав працювати, однак підходящ ого місця для роботи  не було. 
У  бездіяльності промайнуло 12 днів, а він продовжував бездіяти. 
Вірогідно, що в таких ум овах пройш ло б ще більше часу, якби не дружня  
пропозиція барона У. Маклея попрацювати в його м узеї і поселитися у
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нього. Тут він мешкав кілька місяців, в Єлізавет-беї і працював в 
Зоологічному м узеї, який розташувався на території садиби У. Маклея.

У  статті, присвяченій відкриттю зоологічної станції в Неаполі у  
1875 р., М .М . М іклухо-М аклай повідомив наступні дані. Якщо у  
попередні роки кількість зологів, які відвідували Неаполь, коливалася від 
4-х  до 8-ми, то вже протягом перш ого року, від П асхи 1874 р. до  П асхи  
1875 р., не менш е 36 вчених проводили свої дослідж ення морських тва
рин на Зоологічній станції. С еред них були 3 австрійці, 4 італійці, 5 
англійців, 5 голландців, 5 росіян, 15 німців.

М .М . М іклухо-М аклай зазначає, що йому невідом о, чи отримала п о 
дальший розвиток зоологічна лабораторія в М ессіні. Покидаю чи у  1869 р. 
М ессіну, Д орн і М .М . М іклухо-М аклай залишили ш ведському консулу  
апаратуру, яка використовувалася ними для для порівняльно-анатомічних  
дослідж ень, в надії, що вона ще послужить зародком майбутньої 
зоологічної станції. Досконально вивчивши це питання, А. Д орн вирішив 
створити таку станцію  не в М ессіні, а в Неаполі.

Як відомо, перш у зоологічну станцію  А. Д орн заснував в Неаполі. 
Ц ей заклад, який коштував йому 100 тисяч таллерів на рік і п ід  який 
місто Неаполь віддало йом у безплатну, але з деякими умовами, кращу 
частину узбереж ж я м ор ’я.

М .М . М іклухо-М аклай писав, що в А мериці аналогічний заклад був  
створений в Н ью -Й орку під керівництвом проф. Олександра Агассіса. 
С хожий заклад був запроектований також в Т рієсті у  співробітництві з 
університетами В ідня і Граца. Крім цього, були засновані ще 2 інш і 
станції: одна в Голландії, а інша в на протоці Ла-М анш і, на острові 
Джерсі. Н а жаль, М .М . М іклухо-М аклай не згадує у  своїй статті про 
морську біологічну станцію , засновану у  1871 р. в м. Севастополі, хоча у  
1869 р. він виступав за її  створення. М ож ливо, це мовчання пов’язане з 
тим, що він не знав, чи здійсню ється його задум.

П ід час тривалого перебування в Й оохорі (на півдні Малайського 
півострова) М .М . М іклухо-М аклай зробив спробу у  1875 р. заснувати там 
Зоологічну станцію. Це місце в центрі тропічного світу і по сусідству з 
Сінгапуром, здавалося йому особливо придатним для вказаної мети. Ц ей  
намір був майже виконаний: місце -  невеликий острів -  було великодушно 
гарантоване британським урядом. Був також розроблений проект невеликої 
будівлі. Однак нові подорож і на острови Тихого океану і на Н ову Гвінею  
все перервали, і тому його особиста присутність при здійсненні цього за
дум у не була здійснена. Хвороба, яка прийшла після повернення до  
Сінгапуру і послужила однією  з причин, змусила відвідати Австралію. 
Однак мандрівник мав надію , що йому дозволить його кочівний спосіб  
життя здійснити своє гаряче бажання заснувати станцію в тропіках. Для 
цієї мети він обрав Кему, яка знаходилася на півночі о. Целебас.
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Після такого короткого історичного огляду постійної появи 
зоологічних станцій М .М . М іклухо-М аклай у  своїй  статті перейш ов від  
теоретичної сторони цього питання до практичної. В ін  коротко 
підсумував свої побажання таким чином: «Нам потрібна майстерня- 
лабораторія для вчених зоологів у  самому широкому розумінні цього сло
ва. Спочатку це м ож е бути  одна добре освітлена кімната, яка забезпечена  
найбільш  необхідним и інструментами. А паратурою  і меблями можна  
укомплектувати пізніш е.

Кожний з працю ю чих на такій станції після закінчення своїх  
дослідж ень із задоволенням не відмовить приєднати до  обладнання, яке 
йому було необхідне, і свої пристрої, які йому були н еобхідн і для його 
власної роботи. Головна потреба -  не а апаратурі, а в м ісці для спокійної 
роботи. П отрібна відповідна кімната, а ще краще, невеличкий  
ізольований котедж, спеціально побудований для ц ієї мети.

М .М . М іклухо-М аклай вказав на місце, яке видалося йому найбільш  
придатним для ц ієї мети, а саме, по сусідству з м узеєм  У. Маклея. Це 
місце мало наступні переваги.

1. М узей  М аклея давав гарний огляд австралійської флори і фауни  
сусідн іх  країн.

2. У. М аклей не забороняв користуватися його багатою зоологічною  
бібліотекою  будь-ком у з  працю ю чих натуралістів.

3. Близькість моря має велике значення для вивчення морської ф ау
ни  і для облаш тування акваріуму, який планувалося встановити в 
потрібний час на станціях, що проектувалася.

4. В  осо б і У. Маклея станція буде мати найбільш компетентного д и 
ректора: його обш ирні зоологічні пізнання, особливо у віднош енні фауни  
Австралії, Н ової Гвінеї і т .д ., будуть мати величезне значення для кож 
ного натураліста, який прибуде до  С іднею  для поглиблених досл ідж ень в 
галузі зоол огії Австралії. Й ого лю бов до  природознавства і прагнення до  
подальш ого розвитку ц ієї науки, чому, безсум нівно, в немалій мірі буде  
сприяти і заклад, що проектується, служ ити гарантією, що під його  
керівництвом і наглядом станція буде розвиватися..

П ерелічені М .М . М іклухо-М аклаєм особливості, а саме, підходящ е 
місце поблизу в ід моря, сусідство з  гарним м узеєм  і багатою  бібліотекою , 
а крім цього керівництво висококомпетентним директором -  все переко
нувало М .М . М іклухо-М аклая, що С ідней володіє незвичайно сприятли
вими умовами для заснування перш ої зоологічної станції в Австралії.

Заверш ує свою  статтю М .. М іклухо-М аклай такими словами: «Я  
маю надію , що ш ановні члени Товариства, до  яких я звертаюся, п ого
дяться зі м ною  з  цих питань, і визнаю чи застосування станції серйозною  
науковою  справою, вживуть усіх  заходів  стосовно ш видкого здійснення  
плану, який зробить їм честь і корисність якого буде визнана усім  світом. 
Якщо Товариство визнає заснування зоологічної станції бажаним, то на
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наступному зібранні я представлю  екскізний проект будівлі разом  з ко
ротким переліком правил користування станцією » [Там само, с. 150].

Публікація М .М . М іклухо-М аклая завершилася наступною  
редакційною  приміткою «Комітету з членів Товариства доручено розгля
нути пропозицію  Барона Маклея і доповісти  про результати на наступ
ному щ омісячному зібранні Товариства» [Там само]. Комітет, який скла
дався з 6 вчених, в тому число і У. Маклея і самого М .М . М іклухо- 
Маклая, прийняв пропозицію  російського вченого, яка заслуговує  
серйозної уваги і найскоріш ого виконання, схвалив рекомендоване ним  
м ісцезнаходж ення майбутньої станції і схвалив початок збирання коштів 
для її спорудження, причому високо оцінив ескізний проект її  будівлі, 
представлепний М .М  . М іклухо-М аклаєм. Щ об прискорити відкриття 
станції, Комітет, згідно пропозиції У. Маклея, висловився за її  тимчасове 
розміщ ення на теориторії його садиби, на якій в цей час перебував м узей, 
по сусідству з будівництвом станції. Доповідь Комітету була зачитана і 
схвалена на засіданні Товариства, яке відбулося 30 вересня 1878 р.». [Там 
само, с. 280. Додатки].
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С Е М Е Н  Я К О В И Ч  Б Р А У Д Е  -  В И Д А Т Н И И  Р А Д ІО А С Т Р О Н О М  
З П О Л Т А В Щ И Н И  (Д О  110-Р ІЧ Ч Я  В ІД  Д Н Я  Н А Р О Д Ж Е Н Н Я )

Пістоленко І.О., Константинов В.О.

Ц ьогоріч виповнилося б 110 років від дня народж ення доктора т ех 
нічних наук, професора, академіка Національної А кадем ії наук України, 
лауреата Державних премій СРСР і України, засновника радіоокеаногра- 
ф ії і декаметрової астрономії, полтавця за народж енням С емена Яковича 
Брауде (28 січня 1911 р., Полтава -  30 червня 2003 , Харків).

В ін  народився 28 січня 1911 р. у  Полтаві, у  будинку на одній  зі ста
рих центральних вуличок -  Стрітенській. Батько майбутнього вченого
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був фінансовим працівником, мама -  зубним лікарем. Крім домаш ньої 
освітньої підготовки Семен Брауде отримував освіту у  трудовій  сем иріч
ній школі, яку закінчив у  1925 р. А  після дворічного навчання (до 1927 
р.) у  Полтавській індустріально-технічній проф есійній школі (тепер -  
Полтавський політехнічний коледж  Харківського політехнічного ун івер
ситету «Х П І») став кваліфікованим електромонтером ш остого розряду. 
У спіхи у  навчанні у  хлопця були достойними, однак направлення на п ро
довження освіти у  вищ ому навчальному закладі -  через те, зокрема, що 
«походив із родини служ бовців» -  він не одержав. Однак юнак вируш ив- 
таки до  тодіш ньої столиці України -  Харкова. Щ об заробити на життя, 
займався репетиторством. І дом ігся свого -  став студентом  ф ізико-хіміко- 
математичного факультету Інституту народної освіти (нині -  Н аціональ
ний університет ім. В . Каразіна). За спогадами С. Брауде, на його «курсі з 
68 студентів лише дв оє були з сім ей  службовців. Я  вважав, що чоловік  
від 16-літнього віку вже має сам заробляти соб і на життя. Том у вчився 
завзято і наполегливо. Навчання тоді будувалося аж  напрочуд оригіналь
но, за так званим дальтон-планом. Студенти курсу були поділені на групи  
у  складі кількох осіб , на чолі кож ної групи -  бригадир. В ін  був відповіда
льним за результативність навчання у с іє ї бригади, за здачу заліків й ісп и 
тів. На іспитах навпроти екзаменаторів сідали відразу у с і члени бригади і 
на запитання м іг відповідати будь-хто зі студентів -  правильна відповідь 
зараховувалася відразу усім . Я  був одним із бригадирів і складав кожну 
сесію  відразу за п ’ятьох. То була епоха розвитку теорії атома, на слуху  
були імена Нільса Бора, Альберта Ейнш тейна... Наука настільки мене 
захопила, що я не відчував напруги навчання. Щ е студентом третього кур
су розпочав викладання математики і фізики у  маш инобудівному інституті, 
а до часу закінчення інституту мені присвоїли звання д о ц е н т а .» .

У  1932 р. С. Я. Брауде успіш но закінчив інститут. У  галузі вищ ої 
освіти, у  харківських навчальних закладах, він пропрацював з 1930 по 
1956 рр. О дночасно активно займався науковою  діяльністю. Праця була  
плідною . Щ е зі студентських років С. Брауде працював у  лабораторіях  
свого вищого навчального закладу, а п ізніш е -  у  лабораторії електромаг
нітних коливань проф есора А. О. Слуцкина в Українському фізико- 
технічному інституті, створеному у  Харкові у  1928 р. У  26-річном у віці 
С. Я. Брауде захистив кандидатську, а у  1943 р. -  докторську дисертації, за 
рік йому було присвоєне звання професора. Учений розробив і викладав 
низку загальних курсів з математики і фізики, спецкурси з фізики рентге
нівських променів, теорії коливань, лінійної та нелінійної радіотехніки, 
передавальних пристроїв, поширення радіохвиль та радіоастрономії.

Д о радіоастроном ії С емен Якович Брауде звернувся, як згадував він  
сам, приблизно, у  1958 р. О собливу увагу вчений звернув на те, що у  цій 
новій науці невикористаним залишався декаметровий діапазон електро
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магнітних хвиль. Д о вирішення проблем радіоастрономії, за спогадами  
С. Я. Брауде, його «всіляко п ідш товхував... друг Й осип Ш идловський, 
розповідаю чи вельми цікаві речі». «Оскільки я мало чого розумів у  дета
лях ц ієї справи, -  згадував С емен Якович, -  прийш лося років з півтора 
втратити на вивчення спеціальної літератури у  зовсім  новій для мене 
галузі фізики -  астрофізиці і фізиці планет. Л евова її частина була у  ні- 
мецькомовних наукових журналах. Н а щастя, німецька -  моя друга рідна  
мова, це спрощ увало м ою  задачу. Вреш ті реш т я пристав до думки зайня
ти незайняту тоді ніш у довгохвильової астрономії, хоча всі тоді захопл ю 
валися короткохвильовою радіоастроном ією ...»

Для проведення нових наукових дослідж ень, за розпорядженням  
П резидії А Н  УРСР при ІРЕ (Інституті радіофізики й електроніки) була  
організована перша в Україні радіоастрономічна обсерваторія. Н ові д о с 
лідження потребували відповідної матеріальної бази, нових наукових 
приладів, апаратури. П отрібно було розробити і побудувати новий р ад іо
телескоп. Н еобхідн і були кошти для реалізації ц ієї задачі. За допом огою  
у  виріш енні цього питання С. Я. Брауде -  на той час уж е авторитетний  
учений, науковий керівник новоствореного й  одного з найпотуж ніш их у  
Харкові Інституту радіофізики й електроніки -  звернувся до керівництва 
А кадем ії наук. П ропозиції вченого були підтримані президентом А каде
м ії наук України Б. Є. Патоном.

Розроблений С. Я. Брауде радіотелескоп УТР-2 (Український телескоп  
радіохвильовий) був збудований поблизу с. Гракове Змієвського р-ну Хар
ківської області. Вперш е його задіяли у  наукових спостереженнях у  1972 р. 
Він працює на декаметрових хвилях, у  діапазоні 10-25 МГц. Його антенне 
поле займає площу близько 16 га і складається з двох багатоелементних 
решіток, розташованих на місцевості у  вигляді літери Т. В ж е на схилі свого 
життя Семен Якович трохи іронізував: «УТР-2 був споруджений, коли мені 
виповнилося 60 років. У  такі роки людині саме час розпочинати щось нове». 
С. Я. Брауде став фундатором школи декаметрової астрономії світового 
масштабу. Фахівці вважають, що УТР-2 й нині залишається найбільш чут
ливим радіотелескопом декаметрового діапазону у  світі.

Н а новоствореному радіотелескопі були отримані видатні результа
ти. Щ об зробити «зіркість» радіотелескопу досконаліш ою , С. Я. Брауде 
побудував в Україні радіоінтерферометр: тобто чотири радіотелескопи, 
розм іщ ені на великій відстані (базі) один від одного, але з ’єднані м іж  
собою  кабелем, по якому у  приймач надходять радіохвилі від ус іх  р ад іо 
телескопів. Чим більша база інтерферометра, тим вищ ою є його р озр із
няючи здатність. П ісля У ТР-2 був спочатку побудований У Р А Н -4 (Укра
їнський інтерферометр А кадем ії наук), розташ ований поблизу О деси, 
близько 900 км від У ТР-2, потім (у 1992 р.) з ’явився У Р А Н -2, розташ о
ваний у  21 км від П олтави біля с. Степанівка (належить Полтавській гра
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віметричній обсерваторії Інституту геофізики ім. С. І. С уботіна Н А Н У ), 
а також У РАН -3 біля У жгорода.

Н а «полтавському» складнику систем и наддовгобазової радіоінтер
ферометри у  Степанівці У Р А Н -2, що складається з 512 турнікетних ви
промінювачів (збираю ча площ а 28 084  кв. м) і є другим у  світі за чутливі
стю  декаметровим інструментом, спільно з фахівцями Р адіоастрономіч
ного та Ф ізико-механічного інституту Н А Н У  дослідж ується тонка кутова 
просторова структура і спектри космічних радіодж ерел , радіовипром іню 
вання Сонця та Ю пітера. Спектральні та поляризаційні дослідж ення  
пульсарів, виконані на радіотелескопі У РА Н -2, дали зм огу розробити  
методику спільних одночасних спостереж ень довж ин хвиль на українсь
ких (УТР-2, У Р А Н -2) та індійському (« в е е їе е »  Гаурібіданурської обсер 
ваторії Індійського інститут астрофізики) радіотелескопах у декам етро
вому діапазоні. О держані при інтерферометричних спостереженнях уніка
льні дані про тонку просторову структуру галактичних та позагалактичних 
радіодж ерел свідчать про суттєві відмінності будови цих дж ерел на дека
метрових хвилях порівняно з їх  зображеннями на більш коротких хвилях, і 
дають змогу вивчати механізми поглинання радіовипромінювання. М оні
торинг радіовипромінювання Сонця, який вперше в Україні розпочато на 
радіотелескопі У РАН -2 у  2005 р., відкриває широкі можливості застосу
вання результатів цих спостережень у  програмі «Космічна погода».

Створена під керівництвом академіка С. Я. Брауде на території України 
унікальна інтерференційна система спостережень дає можливість дослідж у
вати декілька десятків тисяч джерел радіовипромінювання, більшість з  яких 
є позагалактичними, з метою вивчення їхньої еволюції та з ’ясування бага
тьох питань щ одо будови Всесвіту. У  1998 р. за «УРАН » С. Я. Брауде зі 
своїми учнями був удостоєний Державної премії України.

У  2001 р. п ід керівництвом учня С. Я. Брауде Олександра Конова
ленка -  академіка Н А Н У , завідувача відділу декаметрової астрономії 
Радіоастрономічного інституту -  розпочалося будівництво радіотелеско
пу нового покоління з набагато більш ою  чутливістю і розрізняю чою  зд а 
тністю. М ісце розташ ування реш ітки нового радіотелескопу, складеної з  
12 тис. антен-вібраторів -  поблизу Харкова, на площ і 1 млн. кв. м. За 
допом огою  спеціальних цифрових пристроїв сигнали від кож ної з  них 
мають сумуватися. П рототип майбутнього телескопу вже створений і 
випробуваний. П роект його створення є м іжнародним, за участі, крім 
України, також фахівців Франції, СШ А і Голландії.

Завдячуючи дослідж енням  і відкриттям С. Я. Брауде та його учнів, 
астрофізика м ає м ож ливості для отримання унікальної інформації, зок 
рема, про процеси  в космічній плазмі, що перебуває у середині і поблизу  
галактик, планет, Сонця, квазарів, та у просторі м іж  ними. С еред числен
них важливих отриманих українськими радіоастроном ам и результатів  
особливими є дан і про спалахи на Сонці, що виявляють себе на декам ет
рових хвилях. Д ослідж ення цих явищ було одним із головних завдань, що
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їх  поставив С. Я. Брауде, створю ю чи радіоастрономічні інструменти. 
Українським фахівцям перш им у  світі вдалося виявити у  міжзоряному  
середовищ і випромінювання екзотичних атомів Карбону, які утворю ю ть
ся при захопленні іоном  Карбону електрона з навколишньої плазми і 
мають розміри до  декількох міліметрів. Ф ахівці підкреслюють, що на 
Землі таких атомів бути не може.

С. Я. Брауде, полтавець за народженням, вважав, що одн ією  з най
важливіш их складових його усп іхів  у  науковій роботі була його с ім ’я, 
його коріння. Полтавська громада неодноразово піднімала перед міською  
владою питання про те, щ об увічнити пам'ять свого в ідом ого земляка. 
Ц ю  ініціативу підтримували П очесний громадянин Полтави, П резидент  
Національної академії правових наук академік В. Я. Тацій, член П резидії 
Н А Н У , академік В. П. С еминоженко, директор Інститут геофізики імені 
С. І. С уботіна Н А Н У , академік В. А. Даниленко, колектив викладачів 
Полтавського політехнічного коледжу та ін. П роте рішення сес ії П олтав
ської м іської ради 2003 року про встановлення у  м істі меморіальної д о ш 
ки на честь С. Я. Брауде досі не виконане.

Н аразі наукові співробітники Полтавського м узею  авіації і косм о
навтики докладають зусиль, щ об сформувати науковий архівний фонд, 
присвячений видатному вченому-полтавцю  С. Я. Брауде.

П Е Р Ш І П О Ш Т О В І В И П У С К И  У К Р А ЇН И  
Я К  О Д И Н  ІЗ А Т Р И Б У Т ІВ  Д Е Р Ж А В Н О С Т І  

Радей І.В.

Н а початку X X  ст. в Україні склалися ум ови для створення власної 
держави. З утворенням 17 березня 1917 р. у  Києві Ц ентральної Ради та 
проголош енням 20 листопада Третім Універсалом Української Н ародної 
Республіки перед новою  владою  постало одне з надзвичайно складних 
завдань -- створення власної символіки, знаків суверенітету, грош ової 
системи [1, с. 88]. Зміни поширилися й на пош тову справу країни. Так, 
Центральною Радою  був утворений власний орган, який безпосередньо  
керував зв ’язком. Генеральним Секретаріатом ЦР керівництво пош тою  та 
телеграфом було покладено на генерального секретаря О. Зарубіна, ви
кладача Київського університету [2, с.124].

Питання про випуск українських грош ей і пош тових марок стало 
нагальним для Центральної Ради в процесі українського держ авотворен
ня. Використання старих запасів пош тових марок загальноросійського  
зразка з часом  повинно було припинитися. М. Ш аповалом було огол ош е
но конкурс на проект пош тових марок УНР, яке 23 грудня 1917 року 
було опубліковано в газеті «Н ародна воля». У  ньому взяли участь такі
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худож ники як Г. Н арбут, А. Середа, О. Красовський, Г. Золотов, М. Р о -  
мановський [3, с. 17].

Отже, 18 липня 1918 р. в Україні з ’явилися перш і пош тові марки 
номіналом у  ш агах за ескізами непересічних митців Г еоргія Нарбута та 
А нтіна С ереди, які були виготовлені в київській друкарні братів Василя, 
М ихайла та Олекси Кульженків за адресою  вул. Пушкінська, 4 [4, с. 89].

Доречно згадати, що спочатку затверджені ескізи українських х у д о 
жників було використано для випуску так званих марок-грошей. Ч ерез 
нестачу розм інних монет, гетьманський уряд скористався досв ідом  Р о 
сійської ім перії, яка також  через нестачу металевих розм інних грош ей у 
1915 році започаткувала випуск марок-грошей, які ходили нарівні зі ср іб- 
ною  чи м ідною  м онетою . Затримка з виготовленням гривень, труднощ і з 
дрібними банкнотами та вилучення з обігу  розм інних м онет спонукали  
Н ародне міністерство фінансів УНР до  ухвалення 18 квітня 1918 року 
Закону «Про запровадження розм інних марок в Україні».

Щ оправда, на той час, коли марки-шаги з ’явилися в обігу, Українсь
кої Н ародної Республіки вже не існувало, а на зм іну їй 29 квітня 1918  
року постала Українська Держава на чолі з гетьманом Павлом С коропад
ським [5, с. 113].

М арки-грош і друкувалися на великих аркуш ах по 400  купюр у  кож 
ному, розм іщ ених у  4 секторах по 100 (10 х  10) марок. Ш аг дорівнював  
половині копійки та був виготовлений без водяних знаків у п ’яти ном іна
лах: 10, 20, 30, 40 і 50 шагів [6, с. 14]. Н а всіх  п ’яти марках містився на
пис: «Українська Н ародня Республіка». Н а зворотному боц і кож ної ку
пю ри був нанесений тризуб. М алюнки для перш их дв ох марок виконав А. 
Середа, три інш их -  Г. Нарбут.

На перший погляд марки-шагівки та розмінні монети м іж  собою  не від
різнялися, адже виготовлялися матрицями з однакових кліше -  цинкових 
плит. Проте відмінності м іж  ними були. Розмінні марки-шаги друкувалися 
на грубому папері та на їх  звороті в рамці з тонкої та грубої рисок (10, 20 
шагів) або лише з грубої риски (30, 40, 50 шагів) було зображено тризуб, під  
яким у  чотири ряди розташовано напис: Х о д и т ь  /  н а р івн і / з  д зв ін ко ю  / м о н е 
т о ю . Крім того, розмінні марки-шаги виготовляли без клею із зубкуванням, 
а поштові без нього, окрім 400 перших аркушів. [7, с. 153].

Розмінні марки виготовлялись типографським методом із подальшим  
нанесенням зубцювання за допомогою  перфораційної машини. М айже повна 
відсутність засобів захисту від підробок створювала сприятливі умови для 
приватних осіб щ одо їх  виготовлення. Зі свого боку, держава намагалась 
запобігти незаконному виготовленню грошових знаків, переслідуючи фаль
шивомонетників. Газета «Киевская мысль» у  жовтні 1918 р. повідомила про 
наявність у продажі спеціальної брошури із р оз’ясненнями щодо методів 
виявлення фальшивих грошей, ціною в 1 руб. [8, с. 161].
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Розмінні марки-шаги значно полегшили проблему нестачі дрібних гро
шей у розрахунках населення та виконали попередньо покладену на них 
функцію. Офіційно марки-гроші знаходились у поштовому обігу на території 
України протягом 1918 р. і були ліквідовані як платіжний засіб радянською 
владою. Утім, їх використання в поштовій справі продовжувалось на терито
рії України до 1920 р., а на території Донбасу -  до 1921 р. [9, с. 132].

Оскільки запаси надрукованих марок Російської імперії були досить 
значними, а часу на виготовлення достатньої кількості власних марок 
новій державі бракувало, тож одночасно використовували марки Російсь
кої імперії (їх перештемпельовували штампом із зображенням Державно
го герба України -  «тризуба»). Зрозуміло, що в нестабільній ситуації 
українська влада не могла цілком задовольнити потреби в них для що
денних поштових операцій з пересилання кореспонденції. Тож відповідні 
наддруківки робилися в Києві, Одесі та Катеринославі ручними штампа
ми з металу, гуми або дерева. Залежно від засобу виготовлення та малю
нка тризуба відомо шість основних типів наддруківок. Листи та поштові 
листівки, що збереглися, свідчать про те, що марками з тризубом корис
тувалися до 1923 р. [10, с. 126].

У фондовій колекції Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Спась- 
кого зберігається філателістична колекція, серед якої поштові марки 
України посідають вагоме місце. В експозиційному залі відділу «Пошто
ва станція» представлено 15 поштових марок-шагівок і 5 розмінних ма- 
рок-шагів доби визвольних змагань (тимчасово припинено).

Поштові марки та розмінні марки-шаги закуплено музеєм у 1989 ро
ці у філателіста, колишнього викладача Ніжинського державного універ
ситету імені Миколи Гоголя, Володимира Юрійовича Назарова. Поштові 
знаки мають науково-уніфіковані паспорти стандартного зразку музейно
го фонду України та топографічний шифр Фл. -  224 (1 - 20) [11]. Вісім із 
двадцяти поштових мініатюр, що зберігаються в музейній колекції, вико
нані відомим українським художником, мистецтвознавцем Антіном Се
редою, решта поштових знаків -  автором перших українських грошей, 
всесвітньо відомим графіком, дизайнером Георгієм Нарбутом. Останній з 
них започаткував своєрідний український стиль у мистецтві, що знайшов 
продовження у творчості не одного покоління національних майстрів.

Перші поштові марки УНР, ці унікальні історичні та мистецьки ар
тефакти, народжувалися в складних умовах, але були настільки вдалими, 
що знайшли поширення та поцінування в багатьох колекціях і каталогах.
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М Е Т О Д О Л О Г ІЧ Н І З А С А Д И  Е К С Т Е Р Н А Л ІЗ М У  
В  З А К Л А Д А Х  В И Щ О Ї О С В ІТ И  

Рижева Н.О.

На сучасному етапі розвитку України підготовка здобувачів вищої 
освіти висуває надзвичайно важливе питання про роль науки в освіті. 
Деякі дослідники, відштовхуючись від «мутації» культури «техногенної» 
цивілізації вважають, що вища школа знаходиться в «нових зонах ризи
ку». Вони пов'язані з наявною дискусією щодо педагогічних технологій в 
контексті цінностей і цілей вищої освіти в процесі переходу від «традиці-
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оналістського» типу культури до  «сучасного».
Загальний поступ культури сучасної цивілізації обумовлю ється ба 

гатьма факторами, серед яких значну роль відіграє вища школа та базисні 
засади, на основі яких відбувається підготовка нових спеціалістів. Якщо 
завданням вищ ої школи стає відтворення «техногенної лю дини» так зва
ного «масового суспільства», то підвищ ується ймовірність загибелі л ю д
ства в цілому. У  той ж е час, займаючись формуванням всебічно розвине
них, гармонійних особистостей, вища школа м ож е сприяти запобіганню  
ймовірності «падіння» лю дства в «цивілізоване варварство».

Н а реальну небезпеку такого «падіння» звертали увагу видатні ф іло
соф и Х Х  ст. Наприклад, Х . О ртега-і-Гассет, критикуючи «вузьких фахів
ців» називав їх  «вченими невігласами». Г. М аркузе звертав увагу на цю  
проблему в рамках міркувань про «одновимірну лю дину». М. Х айдеггер  
вводить поняттям «das man», яким так само позначає стан «несправжньо
го існування» нової людини.

Таким чином, осмислення проблеми вищ ої школи призводить до у с 
відомлення небезпеки «вузькоспеціалізованої» освіти, яка м ож е стати 
загрозою  для майбутнього людства. Сучасні фахівці, виконую чи конкре
тні завдання, повинні виходити за рамки спеціалізованого п ідходу в осв і
ті. Саме на це має орієнтуватися вища школа України.

У  цьому контексті найбільш  перспективним напрямком є екстерна- 
лізація науки, яка почалася на основі трансформації її  класичного образу. 
«Екстерналізм» (від externus -  зовніш ній) представляє м етодологічний  
напрям в історіографії науки, який сформувався в середині Х Х  ст. та 
розглядає історію  науки як соціальний процес.

Екстерналізм розглядає нові емпіричні дані або іманентну логіку р о 
звитку наукового знання відповідно до  конкретних реалій. Соціальні 
потреби і культурні ресурси  суспільства, його матеріальний і духовний  
потенціал визнаються основними дж ерелами інновацій в науці, які ви
значають не тільки напрямок, темпи її розвитку, а й зм іст наукового 
знання. М отив наукового пізнання «замкнутий» на певний практичний 
інтерес, на необхідність вирішення в формах реально існую чої соціальної 
м нож инності інженерних, технічних, технологічних, економічних і соц іа 
льно-гуманітарних проблем [3].

М етодологічні позиції екстерналізма знайшли відображення в р о б о 
тах мислителів X X  ст.; серед  них виділимо: Б. Г ессена (1893 -  1936), Дж. 
Бернала (1901 -  1971), Е. Цільзеля (Цілзеля) (1891 -  1944), Дж. Н ідхем а  
(Н ідема) (1900  -  1995), Т. Куна (1922  -  1996), М. Малкея (народився в 
1936 р), М. П олані (1891 -  1976) та ін. [2].

У  контексті нашої роботи вважаємо за необхідне звернути увагу на по
гляди вченого-енциклопедиста В.І. Вернадського (1863 -  1945). Його екстер- 
налістські ідеї розвивалися в рамках моделі динаміки наукового світогляду.
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«Іменем наукового світогляду, -  писав В.І. Вернадський, -  ми називаємо 
уявлення про явища, що доступні науковому вивченню, яке дається наукою; 
під цим ім'ям ми маємо на увазі певне ставлення до оточуючого нас світу 
явищ, при якому кожне явище входить в рамки наукового вивчення і знахо
дить пояснення, що не суперечить основним принципам наукового пошуку». 
Тобто перед нами результат наступного процесу: «окремі приватні явища 
з'єднуються разом як частини одного цілого, і в кінці кінців виходить одна 
картина Всесвіту, Космосу, в яку входять і рух небесних світил, і будова 
найдрібніших організмів, і перетворення людських суспільств, і історичні 
явища, логічні закони мислення або нескінченні закони форми і числа, що 
даються математикою». [1, С. 199-204]. В.І. Вернадський відзначав критерії 
науковості. «Науковий світогляд і дані науки повинні бути доступні цілкови
тій критиці всякого, критиці, що виходить із принципів наукового дослі
дження, що спирається на наукові істини» [1, С. 229].

Все розглянуте дозволяє зрозуміти екстерналістські ідеї 
В.І. Вернадського. На великій кількості прикладів з історії науки (в біль
шій частині -  природознавства) він обґрунтовує неможливість тверджен
ня, що науковий світогляд прогресує «виключно шляхом логічного дос
лідження ... фактів і явищ» [1, С. 205]. Адже багато компонентів «навіть 
сучасного наукового світогляду були досягнуті не шляхом наукового 
пошуку або наукової думки, -  вони увійшли в науку ззовні: з релігійних 
ідей, з філософії, з суспільного життя, з мистецтва» [1, С. 200] . Відповід
но, науковий тип світогляду «розвивається в тісному спілкуванні та ши
рокій взаємодії з іншими сторонами духовного життя людства. Відділен
ня наукового світогляду і науки від сучасної діяльності людини, або від 
тої, що відбувалася раніше в області релігії, філософії, суспільного життя, 
мистецтва неможливо. Всі ці прояви людського життя тісно сплетені між 
собою і можуть бути розділені тільки в уяві» [1, С. 208-209].

Таким чином, ми приходимо до розуміння того, що екстерналізм, як 
методологічна позиція, дозволяє адекватно описати динаміку науки як 
однієї з «граней» культури, яку необхідно використовувати в контексті 
формування особистостей -  здобувачів вищої освіти.
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«В Е С Т Н И К  О П Ы Т Н О Й  Ф И З И К И  И  Э Л Е М Е Н Т А Р Н О Й  
М А Т Е М А Т И К И » (1 8 8 6 -1 9 1 7  рр .) Т А  Р О З В И Т О К  М А Т Е М А Т И Ч Н О Ї  

О С В ІТ И : К О Н Т Е Н Т Н И Й  А Н А Л ІЗ  
Ріжняк Р.Я., Пасічник Н.О.

М атеріал присвячений істор ії розвитку науково-популярних та нау
ково-методичних журналів з фізики та математики, щ о випускалися та 
розповсю джувалися на теренах сучасної України (на той час частині 
території Російської імперії) в кінці Х ІХ  -  на початку Х Х  століття. О д 
ним з найавторитетніш их журналів серед університетських викладачів, 
вчителів математики й фізики та гімназистів того пер іоду був журнал  
«Вестник опытной физики и элементарной математики», що виходив у  
Києві та О десі протягом 1 8 8 6 -1 9 1 7  років. Важ ливою  особливістю  цього 
журналу було те, що крім статей з математики та фізики редакцією  при
ділялася особлива увага розділу задач, які займали у  деяких ном ерах  
більше половини обсягу журналу. Д ослідж ення та аналіз науково- 
популярної та м етодичної спадщ ини на прикладі зазначеного журналу  
м ож е надихнути сучасних педагогів та організаторів навчання математи
ки й фізики у  вітчизняних навчальних закладах до  нових ідей  та проектів, 
які б стали у  пригоді в процесі розбудови  нової української школи.

Ж урнал «Вестник опы тной физики и элементарной математики», що 
видавався російською  мовою  протягом 1 8 8 6 -1 9 1 7  років на теренах Укра
їни (спочатку в Києві, а згодом  у  О десі), разом  з його попередньою  версі
єю  -  «Ж урналом элементарной математики» (1 8 8 4 -1 8 8 6  роки, м. Київ) -  
вважається кращим виданням популярно-математичної періодики Р осій 
ської ім перії кінця Х ІХ  -  початку Х Х  століття. Засновником та першим  
редактором «Ж урнала элементарной математики» був проф есор Київсь
кого університету В .П . Єрмаков. З 1886 року редагування журналу було  
передано Е.К. Ш пачинському, який і раніш е брав активну участь у  р еда
кційній та видавничій роботі цього видання. При цьому журнал змінив 
назву на «Вестник опы тной физики и элементарной математики» (далі у  
тексті -  «ВО Ф ЭМ »), а на прохання Е.К. Ш пачинського В.П . Єрмаков 
залишився ідейним  керівником його математичної частини. 1891 року 
редакція журналу «ВО Ф Э М » переїздить до  О деси, а редагування ж урна
лу з 1898 року (після короткого перебування у  ролі ш еф-редактора про
ф есора В.Я . Ціммермана) і д о  припинення його видання переходить до  
приват-доцента В.Ф . Кагана й п ов’язується надалі з математичним в ідд і
ленням Н оворосійського товариства природознавців і з викладачами 
Н оворосійського (О деського) університету. Видавцем журналу протягом
1 8 9 7 -  1917 років (з №  259) був В .О . Гернет. Історики умовно називають 
період 188 6 -1 8 9 7  рр. перш им періодом  існування журналу, й, відповідно,
1 8 9 8 -  1917 рр. -  другим [2, с. 546]. Протягом усього періоду видання
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журналу «ВО Ф Э М » активними співробітниками журналу були вчені з 
Києва, Харкова й Одеси: С.М. Бернштейн, Є.Л. Буницький, В .Ф . Каган, 
Д.М . Синцов, І.Ю. Тимченко, І. Слешинський, С.А. Ш атуновський, 
В.Я . Ц іммерман та інш і [2]. Фактично «ВО Ф Э М » був неоф іційним п ер іо
дичним друкованим органом математичного відділення Н оворосійського  
товариства природознавців, до  співпраці в якому були залучені фізики й 
математики з теренів України, а також з у с іє ї Російської ім перії [3].

Протягом майже всього Х ІХ  століття в Російській ім перії відбували
ся реф орми шкільної, в тому числі математичної, освіти. О собливої ін те
нсивності зм іни проводилися у  60 -8 0 -х  роках -  у  часи так званих «вели
ких реформ». Саме Статутом гімназій та прогімназій М іністерства н а
р одної освіти 1864 року [5] був утвердж ений статус реальних гімназій як 
навчальних закладів із загальноосвітнім характером навчання. Розділ, 
присвячений викладанню фізико-математичних дисциплін, був розробл е
ний П.Л. Ч ебиш евим, який чітко визначив м еж і викладання математики, 
фізики, космограф ії [4]. Серйозні зм іни в програмах з математики в ідбу 
лися 1906 року, коли до  навчального плану старш их класів реальних  
училищ  були включені початки аналітичної геометрії на площ ині та м а
тематичного аналізу. О чевидно, що це потребувало зміщ ення акцентів у  
підготовці вчительських кадрів, виданні навчально-методичної літерату
ри й організації випуску популярної та наукової математичної періодики.

П рослідкуємо, як саме з точки зору результатів контентного аналізу 
публікації журналу «ВО Ф Э М » протягом у с іх  років його видання вплива
ли на розвиток математичної освіти.

Для проведення контентного аналізу ми скористалися варіантом  
змістовного контент-аналізу, що запропонований німецьким політологом  
В ернером  Ф рю [1].

У  якості категорій перш ого етапу контент-аналізу у с іх  випусків ж у 
рналу «В О Ф Э М » нами були обрані такі теми: а) статті з фізики та м ате
матики; б) статті педагогічного змісту; в) р озв’язування задач; г) хроніка 
наукового життя, рецензії, бібліографія; д ) кореспонденція. Як категорії 
другого етапу контент-аналізу журналу були обрані зм істовні лінії ел е
ментарної математики. У  наш ому досл ідж енні «зоною  релевантності»  
об о х  етапів кількісного контент-аналізу є ступінь представленості визна
чених зм істовних ліній у  журнальних статтях видання. Н а етапі кванти- 
фікації тексту у  якості одиниць контенту використовувалися випуски  
журналу, які о б ’єднувалися за роками видання, а в якості одиниці р ахун 
ку -  площа (з розрахунку 2 600  одиниць площ і на 1 сторінку) у  конкрет
ному випуску.

Протягом 188 6 -1 9 1 7  років редакцією  було випущ ено 674 номери  
журналу «ВО Ф Э М » в 627 книгах загальним обсягом  41 771 600  одиниць 
площ і (16 066  сторінок). О сновна частина матеріалу, що мав безп осер ед 
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ній вплив на розвиток математичної освіти, була представлена за темами  
«статті з фізики й математики» (61,2  % обсягу всіх  номерів журналу за 
всі роки видання), «статті педагогічного зм істу» (3 % обсягу журналу) та 
«розв’язування задач» (16,9  % обсягу всього журналу). 49 ,2  % всієї площ і 
журналу за всі роки його видання було присвячено математичній про
блематиці. В абсолю тних величинах кількості одиниць площ і часовий  
ряд (за роками) динаміки зм іни обсягу математичного матеріалу протя
гом 1 8 86 -1917  років видання журналу зображ ено на рис. 1.

Р и с.1 . Д и н а м ік а  зм ін и  в ідн осн ого  обся гу  м атем ати ч н ого  м атер іал у  
ж ур н ал у  "В О Ф Э М " п р от я гом  усього  п ер іоду  ви дан н я

А наліз динамік зм іни відносного (рис. 1) обсягу математичного м а
теріалу в публікаціях журналу «ВО Ф Э М » протягом усього періоду його 
видання яскраво дем он струє епізодичність та нерівномірність висвітлен
ня відомостей. Н а зламі 1 9 0 5 -1 9 0 7  років внаслідок приходу в м ін істерст
во народної освіти П.М . Кауфмана [4, с. 103 -104 ] відбулися серйозні 
зміни у  викладанні математики в реальних училищ ах ім перії -  д о  навча
льних планів були включені початки аналітичної геом етрії на площ ині та 
математичного аналізу. Саме з періоду 1 9 0 5 -1 9 0 9  рр. та з 1912 р. до  за 
кінчення видання ми бачимо на рис. 1 приріст обсягу матеріалів журналу, 
які розкривали закономірності й властивості математичних о б ’єктів.
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О Л Е Н А  Ц В Е К : Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  В  К О Н Т Е К С Т І В И В Ч Е Н Н Я  
Т Р И П ІЛ Ь С Ь К И Х  П О С Е Л Е Н Ь

Рогожа Марія

Трипілля -  східний форпост цивілізації Старої Європи

Історична минувш ина України має багату не тільки інтелектуальну, 
але й матеріальну складові. Д о останньої, на наш погляд, належить ф ен о
мен трипільської культури. В она виникла й існували на території України  
впродовж  V  -  III тис. до  н. е. як енеолітична археологічна культура. Н а
зву отримала в контексті аналогії з поселенням Трипілля (Київська обл.). 
В його околицях Вікентій  Хвойка (1850-1914), український археолог  
чеського походж ення, упродовж  1897 р. знайш ов кілька поселень з арте
фактами, подібним и до  перш их знахідок на вул. Кирилівській, 55 (Київ).

Результати дослідницької діяльності В ікентія Х войки були  
відповідним чином оприлю днені, а матеріальні артефакти знайшли, зав
дяки живому інтересу до  результатів київської громадськості, належне їм  
місце в Київському міському музеї. В ін  постав завдяки зусиллям куль
турних діячів Києва. З часом  вони о б ’єдналися у  Київське товариство 
(шанувальників -  Авт.) старожитностей та мистецтв (1897). У  пізніш ому  
часі Товариство очолював В.Ю . Данилевич (1872-1936), його заступив на 
посаді голови В.С . Іконников (1841-1923). Секретарем -  Д.М. 
Щ ербаківський (1877-1927). Пріоритет введення терміну «трипільська 
культура» також належав археологові В .В . Хвойці, він з праці, що мала 
назву «Розкопки в області трипільської культури» (1901). Тобто, 
дослідження мали під собою  тверде підгрунтя розуміння о б ’єкта вивчення.
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Повертаючись д о  витоків життєпису відомого української 
археологині О лени Василівни Цвек (1931-2020), наголосимо на декількох  
важливих віхах її життєвого шляху та служіння археології. Народилася  
Олена в родині військового, що загалом уможливило їй  евакуацію (1941)  
до Сталінграда та далі, при захопленні Києва німецькими окупантами. 
Повернулася до  Києва разом  з матір’ю  у  січні 1944. Закінчила київську 
середню  школу № 13 та згодом  вступила до історичного факультету 
Київського університету. В 1959 р. закінчила навчання та спеціалізацію  
на кафедрі археології та музеєзнавства цього факультету.

Після детального ознайомлення з її  біограф ією  археолога- 
дослідника склалося враження, що, в принципі, в ідповідає дійсності -  
єдиним м ісцем  її  діяльності стало поле досл ідж ень в царині української 
археології, а м ісцем  роботи  -  Інститут археології А Н  УРСР (від 1 травня 
2001 року -  Інститут археології Н А Н  України). Н едаремно її колеги  
відзначили: «В ід  1958 до  2008  років Олена Василівна працювала в 
Інституті археології А Н  УРСР (нині Інститут археології Н аціональної 
академії наук України), де пройш ла шлях від лаборанта до  старшого нау
кового співробітника. Її вчителями були відом і вчені Л .М . Славін і С.М. 
Бібіков» [1, с. 137].

Наукове сходж ення її  почалося з посади лаборанта, потім, з 1961 р. -  
завідувала науковими ф ондами Інституту археології. П рацю ю чи тут 
« ...О л ен а  Василівна запровадила перш у наукову систем у розміщ ення  
археологічного матеріалу за схем ою , запропонованою  Д.Я. Телегіним»  
[1, с. 137]. Процитоване, принаймні, засвідчило такі важливі іпостасі О.В. 
Цвек -  здатність творчо навчатися далі та враховувати досв ід  
наставників. В ідом о з її науково-дослідницької біографії, що в 1962 р. 
вона брала участь у  розкопках поселення поблизу с. Роздольне (нині 
підконтрольне владі т. з. ДНР), де було виявлено поховання зрубної 
культури доби  бронзи. Але, як показав час, перш і розкопки не сф орм ува
ли у  неї стійкого інтересу до  доби  бронзи.

Участь у  наступних розкопках, зокрема, с. Гребені (Обухівський р-н  
Київської обл.), п ід  керівництвом С.М. Бібікова (1908-1988) стала визна
чальною. В продовж  1961-1963 рр. було проведено розкопки  
« .Т р и п іл ь сь к о ї культури (IV  тис. до  н. е .) . . .  О дне поселення знаходить
ся на північ від села, в урочищ і Василиш ин Яр, друге -  на території села, 
ще чотири -  на південь, в урочищ ах Виноградне, Янча та П опова Левада. 
Н а перш ому, коли проводилися розкопки, було виявлено сліди наземних  
жител» [2].

Олена Василівна відзначалася, на нашу думку, високою  
працездатністю  та відповідально-прогностичним ставленням до  роботи в 
експедиційних дослідж еннях, описові виявленого, аналізові знахідок, їх  
систематизації за певними ознаками схож ості та відмінності. Її колеги
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стверджували, що керовані нею  експедиції розкопали значну кількість 
трипільських поселень у  Буго-Дніпровському межиріччі. Ц е Ш карівка 
(1969— 1973 рр.), Гарбузин, Ботвинівка, Богачівка та Бачкурине (1971—  
1973 рр.). У  пізніш ому часі -  Зарубинці, Зю бриха, Копіювата, Гребля, 
Владиславчик, Красноставка, Миколаївка, Семенівка, Христинівка, 
Чижівка і Харківка (1974— 1975 рр.), М иропілля та Л ісове (1974— 1976 
рр.), Тараща (1982 р.), Вільховець ІІ (1984  р.), Онопріївка (1984— 1985, 
1993 рр.). Чотири з них відкрила дослідниця особисто (Гребля, Шкарівка, 
Тараща та Христинівка). Більше того, нею  д о  наукового використання, 
при оцінці розвинутого Трипілля у  рамках трипільсько-кукутенської 
культурно-історичної області м іж  південним Бугом і Дніпром, було вве
дено термін «східнотрипільська культура».

Накопичення достатньої кількості археологічного матеріалу, 
підготовка його до  збереж ення, осмислення знахідок, виявлення в них  
загальних й окреміш ніх рис неминуче привели дослідницю  до  оприлю д
нення нею  власного розуміння знайденого. Крім окремих публікацій, 
археологиня підготувала та захистила спеціальну дисертацію  за темою  
«Трипільська культура межиріччя П івденного Бугу і Дніпра (середній  
етап)» (1987)»  [3]. Захист відбувся в Інституті археології АН УРСР. За 
вимогами того часу провідною  установою  виступив М осковський д ер 
жавний університет ім. М .В . Ломоносова. Звернув на себе увагу рівень 
оф іційних опонентів: член-кореспондент А Н  Туркменської РСР, д. і. н. 
В.М . М ассон  і д. і. н. Н.Я. М ерперт.

В ідповідаю чи на питання про причини виділення цього терміну, в о
на акцентувала увагу на тому, що основою  для виділення цього ареалу 
розвитку стала різниця у  виявлених комплексах кераміки. «Більше всього 
різниця... проявляється в керамічному комплексі: на заході переважає 
розписна кераміка, на схо д і -  кераміка із  заглибленою  спіральною  
орнаментацією; відмічені також особливості в дом обудівництві та 
культурній обрядовості» [3, с. 1].

Глава IV  дисертації, як на наш погляд, найбільш  повно передає о с 
нову дисертаційного дослідж ення, водночас, вона відповідає на питання 
про причину особистого зацікавлення автора повідомленням про О.В. 
Цвек. Ця глава стосується питання періодизації та хронології поселень  
Буго-Дніпровського межиріччя. У  ній дом ін ує думка, що послідовність  
« ...  пам ’яток розвинутого Трипілля склала сім  ланок, кожна з яких п р ед
ставлена певним типом пам ’яток: Зарубинці, Красноставка, Онопріївка, 
Шкарівка, В еселий  Кут-П еньожково, М иропілля, Гарбузин». [3, с.8].

А ктуалізую чи особисту значимість для автора повідомлення про 
трипільське поселення Красноставка, як епонімне, вважаємо за необхідне  
зупинитися на окремих акцентах: «П ам ’ятка типу Красноставка, які 
змінюють зарубинецькі поселення (Красноставка, Л ісове, Гребля, Тара-
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ща), розташовані на низьких мисах заболочених рік. Наземні житла, 
зберігаючи традиції попереднього етапу, мають більш досконалу 
конструкцію. В інтер’єрі з’явилися підвищення, вогнища. Набуває нових 
рис керамічний комплекс, в котрому вже п’ять категорій. Характерна 
риса декору посуду з Красноставки -  світло-коричневий ангоб і велика 
кількість ямок. Появляється нова категорія кераміки, прикрашена зубча
стим штампом, з домішкою ракушки в тісті. Якісно нове явище -  посуд з 
розписом, хрестовидні плоскі антропоморфні статуетки, характерні 
тільки для східного ареалу Трипілля. Згасання ранньотрипільських 
традицій і відзначення інновацій знаменують перехід від пам’яток типу 
Зарубинців до нових -  типу Красноставки, генетично пов’язаних з пер
шим...» [3, с. 8-9].

У пізнішому часі продовжились публікації даних археологічного ха
рактеру, де серед авторів знайдено прізвище О.В. Цвек. Зокрема, в 
2012 р. вийшли друком «Нові дослідження трипільського поселення Бо- 
даки» (2012) [4]; «Вивчення пам’яток трипільської спільноти Верхнього 
Подністров’я» (2017) [5]. Ім’я О.В. Цвек залишилося в рядах українських 
археологів.
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А Н Д Р ІЙ  П О Т А П О В И Ч  К А Р И Ш ИН:
Ш Л Я Х  Д О  Н А У К О В О Ї Ш К О Л И  Х ІМ ІК ІВ -О Р Г А Н ІК ІВ

Рогожа Михайло

Схиляючи з вдячністю голову перед пам’яттю Громадянина і Вчено
го, автор повідомлення, як вихованець природничого факультету Пол
тавського державного педагогічного університету, свідомий того, що про 
Андрія Потаповича Каришина (1912-1987) наявний достатньо багатий
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інформаційний масив [1, с. 116; 2, с. 188]. В одночас, розумію чи, що 
пам ’ять про Вчителя продовж ується науковою  працею його учнів, вважає 
необхідним  розш ирити знаннєвий простір через науково-дослідницьку  
діяльність його учнів. Тим самим повідомити наукову спільноту в 
існуванні наукової школи хіміків-органіків, створену ним, наголош уючи, 
що її тяглість почалася від середини 30-х  рр. Х Х  ст.

Біографія вченого достатньо характерна для юнаків, які народилися  
у  перш ому 20-річчі Х Х  ст. Крок за кроком він здобував необхідн і знання 
та набував життєвого досліду: сільська чотирикласна школа, праця в 
сільському господарстві, путівка-рекомендація до  робітфаку. Нареш ті у  
1932 р. вступає до  Харківського інституту педагогічної проф есійної 
освіти (довідка -  уж е в 1933 р. цьому В Н З повернуть статус 
університету).

Важка хвороба -  тиф (найімовірніш е -  висипний, як найбільш  часто 
діагностований у  вказаний пер іод -  Авт.) -  на довгий час перервала його 
навчання у  Харкові. Вилікувавшись, він повернувся до  навчання, але вже 
у  П олтавському інституті соціального виховання (з 1933 р. -  
педагогічний) на хім ічному відділенні природничо-географічного фа
культету. Прогалини в знаннях з природознавства надолужував шляхом  
самоосвіти, зокрема, особливої уваги надавав хімічній науці. Звичайно, його 
наполегливість була помічена. Коли в 1934 р. завідувачем кафедри хімії 
призначили М ойсея Мироновича Дашевського (1889-?), к. х. н., доцента, в 
минулому -  співробітника Харківського технологічного інституту, він залу
чив до досліджень і студента Андрія Каришина. Наукові дослідження вчено
го стосувалися хім ії аценафтену (аром ати чн и й  вугл ев оден ь , щ о м а є  дв а  
к он д ен сов ан и х  б ен зо л ь н и х  кільця; б у в  відкритий  у  1866  р. фр. 
х ім ік ом  Бертло; х ім іч н а  ф ор м ул а  С 1 2 Н 1 0 ). Суть наукових досліджень 
цього періоду стосувалася вивчення процесу окислення аценафтену до 
аценафтенхінону (си р ови н а  дл я  си н т езу  найбіл ьш  важ ли вого  з  гр уп и  
ін д и го їд н и х  барвника -  т о ї-ін д и г о  р о ж ев о го  (красивий р ож ев и й  
колір) для  бавовни , в іск озн ого  волокна, вовни  та  ш овку). На наш по
гляд, дослідницька робота М.М. Дашевського та його учнів була вагомим 
внеском, о б ’єктивно кажучи, у  справу позбавлення СРСР від необхідності 
імпорту органічних барвників з-за кордону.

Навчання в педагогічному інституті А.П. Каришин завершив у  1936 р. 
та відразу був призначений на позаду лаборанта кафедри. У  жовтні поточно
го року наказом по інституту його перевели на посаду асистента кафедри 
хімії. У  1936 у  журналі «Промисловість органічної хімії» вийшла у  світ 
перша, спільна з науковим керівником, наукова публікація «Окислення аце
нафтену в аценафтенхінон». Отже, упродовж 1936 р. у  житті А.П. Каришина 
відбулася низка важливих подій, в узагальненому вигляді вони засвідчили
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початок шляху в хімічній науці, зокрема, органічному синтезі аценафтенових 
барвників і похідних від їхнього синтезу.

П еріод від жовтня 1936 р. та до  кінця 1938 р. у  житті .П. Каришина 
наповнений подальш им вивченням аценафтену та його сполук, водночас і 
викладацькою роботою . За даними р ізних доступних дж ерел, А.П. Кари- 
шин у  співавторстві з М .М . Дашевським опублікував свою  наступну 
наукову працю «Окислення аценафтену в аценафтенхінон». Д о початку 
війни молодий учений опублікував « ...  п ’ять наукових праць в галузі 
хім ії аценафтену» [1, с. 116].

Цілком очевидно, що в ум овах командно-адміністративної системи  
проф есійно усталений науковець (дослідник) мав виконувати відповідні 
розпорядження. У  кінці 1938 р. М .М . Дашевський переїздить до  О деси, 
д е  відразу очолив кафедру органічної х ім ії в індустріальному інституті (у 
1944 р. йому повернена первинна назва -  політехнічний -  Авт.). Утім, 
співпраця у царині науково-дослідницької діяльності м іж  ними продов
жилася. В  1947 р. вийшла друком спільна праця. В она стосувалося вив
чення різних груп « .н іт р о п о х ід н и х  аценаф тенхінону» [2, с. 159].

Ознайомлення з опублікованими матеріалами дає підстави стверд
жувати про доволі часті зм іни структури кафедри хім ії. Так, наприклад, 
упродовж  1936-1938 рр. вона була розділені на кафедру органічної (М.М. 
Дашевський) і неорганічної х ім ії (М.Ю . Ц имблер). А ле у  1938 р. вони  
знову були о б ’єднані в одну. Ц ьому знайдено підтвердження: «Наказом  
по інституту № 25 від 26 березня 1938 року був затверджений такий штат: 
М .М . Дашевський, керівник кафедри, доцент; М .В. Пилипченко, аси 
стент; А.П. Каришин, асистент» [1, с. 100].

Історія подальш ого розвитку кафедри засвідчила, щ о і надалі в 
діяльності вченого відбуваю ться зміни, зокрема, адміністративного ха
рактеру. У ж е у  вересні 1939 р. (початок навчального року) він був при
значений на посаду старш ого викладача кафедри. Н аступний крок у її 
розвитку: «Наказом №  6 від 19 січня 1939 р. з посади завідувача кафедри  
хім ії звільняється доцент Скарченко К.Я. і виконуючим о б о в ’язки 
завідувача кафедри призначається А.П. Каришин. Ц им ж е наказом йому  
доручається читати курс неорганічної х ім ії та методики викладання 
хім ії»  [1, с. 100].

Війна принципово змінила його ж и т т я .  У  вересні 1941 р. А.П. К а
риш ин змуш ений « ...  з с ім ’єю  евакуюватися на Урал, потім  в Башкирію, 
де працю є вчителем х ім ії Каменської середньої школи» [1, с. 116-117]. 
У ж е в січні 1942 р. призваний до  РСЧА. Вою вав у  складі п ідрозділ ів 8 -го 
Естонського стрілецького корпусу (який сформований 25 серпня 1942 р. 
на пропозицію  партійних і держ авних органів Е стонської РСР як 
національне формування на базі 7 -ї та 249 -ї естонських стрілецьких 
дивізій. У  складі корпусу біля 80%  складали етнічні естонці, 20 % -
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росіяни, українці, білоруси, євреї та ін.). Як лю дина освічена, 
дисциплінована, був помічений командуванням, тож  за час бойових дій  
« ...А н д р ій  Потапович пройш ов шлях від рядового до  помічника началь
ника (командира) батальйону зв ’язку (по закінченню війни мав військове 
звання: старший технік-лейтенант), був нагороджений бойовим орденом  
(Червоної Зірки -  Авт.) та медалями» [1, с. 117].

Демобілізувавшись у  грудні 1945 р, А.П. Каришин повертається до  
Полтави, відновлюється на роботі в Полтавському педінституті, робота в 
якому, як у  сенсі заняття викладацькою, так і науково-дослідницькою ро
ботою, без перебільшення, стали справою всього його подальшого життя.

П овоєнне життя А.П. Каришина мало два виміри. О дин важливий 
вимір -  завідування каф едрою  хім ії (1946-1948; 1950-1978) та захист  
кандидатської дисертації в 1950 р. Важливим бачиться наголосити, що 
його науковим консультантом виступив відомий український вчений, 
директор Інституту органічної хім ії, академік А Н  УРСР А .І Кіпріанов  
(1896-1972). Вчений практично постійно займався дослідж еннями в 
царині органічних барвників.

Другий, як на наш погляд, ще важливіший вимір, -  упродовж  1947
1950 рр, з 1955 і до  1958 рр, «і з 1959 та до останніх днів свого життя А .П  
Каришин був деканом природничого факультету» [1, с. 117]. Н а наше 
глибоке переконання, його діяльність на посаді декана безсум нівно варта 
окремого психолого-педагогічного дослідження.

А ле найбільш  значимим явищем у  житті в ідом ого вченого стало 
формування Каришиним школи хіміків-органіків -  дослідників похідних  
аценафтену та нафтостиролу. Ч ому йдеться про наукову школу? Н а нашу 
думку, про її  створення йде мова, коли її  потенційний керівник випроду
кував істотну за своєю  значимістю  частину спеціальних знань, важливих 
для розвитку соціокультурного простору. А.П. Каришин « .з р о б и в  
суттєвий внесок у  х ім ію  аценафтену. Н им у  співавторстві зі своїм и учня
ми було синтезовано велику кількість (більш е п ’ятисот!) р ізних  
галогенопохідних аценафтену і продуктів його окислення, несиметрич
них індигоїдних, хіноксалінових, антантронових та інш их барвників» [2, 
с. 188]. В одночас, у  середовищ і студентів знайш ов зацікавлених у  випро
дукованих знаннях осіб , потенційно здатних до  залучення в процес зд о 
буття нового знання, що розш ирювало, а часом би  й руйнувало усталені 
уявлення. Н а нашу думку, висловлене вище є судж енням  оціночно засто
совним д о  діяльності хіміка-органіка А.П. Каришина.

Так от, серед  учнів А.П. Каришина знаходимо: Д.М . Кустола (1 9 1 4 
1965). В ін  дослідж ував синтез нафтальіміду з нафтальдегідової кислоти, 
конденсацію  галоїаценафтенхінонів з індоксилом. Н.Г. Кривошапко 
(1936 р. н.), яка в 1971 р захистила дисертацію  за тем ою  «И сследования в 
области синтеза, строения и свойств индигоидны х красителей, получае
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мых на основе галогенопроизводны х аценафтенхинона». Крім того, 
відомі: Г.А. Печка (1936  р. н.), яка дослідж увала синтез галогенопохідних  
нафтостирол-М -оцтової кислоти та вивчала їх  ф ізіологічну активність; 
Г.Ф. Джурка (1942  р. н.), який у  1973 р. захистив дисертацію  за темою: 
«С интез і полярографічне дослідж ення галогенопохідних нафтостиролу»; 
Ю .В. Самусенко (1945 р. н.) -  виконав дисертаційне дослідж ення за т е 
м ою  «а^-ненасы щ енны е сульфоны, содерж ащ ие фтор», захищ ене 1975 .; 
В.І. М агда (1950  р. н.) у  1989 р. захистив дисертацію  «С интез і 
дослідж ення аценафтену і його похідних». Щ е один учень -  В.І. Ш инка
ренко (1957  р. н.) у  1989 р. захистив дисертацію  на тему: «Полярографія і 
реакційна здатність 2-бензаліденацетоф тенону та його похідних».

Учні А. П. Каришина продовж ують його справу. У  цьому є гарантія 
того, що тривання наукової школи хіміків-органіків продовжиться у  нау
кових здобутках його численних вихованців.

Л ітер а т у р а
1. Природничий факультет: історія і сьогодення. До 95-річчя П ол

тавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка  
та 90-річчя природничого факультету. За заг. ред. проф. М .В. Гриньової; 
П Д П У  імені В .Г . Короленка. Полтава: ТОВ «АСМ І», 2009. 240 с.

2. Природничий факультет Полтавського державного педагогічного  
університету ім ені В .Г . Короленка: сто років істор ії та здобутків: Л іто
пис. За заг. ред. проф. М .В . Гриньової. Полтав. нац. пед. ун -т  ім ені В.Г. 
Короленка. Полтава: Астрая, 2019. 336 с.

Н А У К О В О -Т Е Х Н ІЧ Н А  С П А Д Щ И Н А  К .П . М ІЩ Е Н К А  В  ІС Т О Р ІЇ  
Л У Г А Н С Ь К О Г О  Т Е П Л О В О ЗО Б У Д ІВ Н О Г О  З А В О Д У  

Рубан М.Ю.

26 вересня 2020 р. у  Луганську упокоївся головний конструктор 
П А Т «Луганськтепловоз» Костянтин Павлович М іщенко. В  умовах виму
ш еної диверсифікації Луганського заводу на початку 1990-х рр. 
К. Міщенко став однією  з ключових осіб  процесу освоєння промислового 
виробництва нових видів техніки, зокрема: приміських дизель- та електро
поїздів, пасажирських і маневрових тепловозів, вантажних електровозів та 
навіть трамваїв [1]. За його участю та п ід  безпосереднім  керівництвом були  
впроваджені у  серійне виробництво трамвайні вагони ЛТ-5 та ЛТ-10, екс
портний магістральний тепловоз ТЕ114І, дизель-поїзд ДЕЛ-02, електропої
зди ЕПЛ2Т та ЕПЛ9Т, пасажирський тепловоз ТЕП -150, маневровий теп
ловоз ТЕМ -103, а також магістральні електровози 2ЕЛ4 та 2ЕЛ5.
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Костянтин Павлович М іщ енко народився 19 вересня 1939 р. у  
м. Знам ’янка Кіровоградської області в родині маш иніста-інструктора  
місцевого паровозного депо. У  1961 р. закінчив Харківський політехніч
ний інститут. Примітно, що виробничу практику м айбутній конструктор, 
тем ою  дипломного проєкту якого були газотурбовози, проходив саме на 
Луганському тепловозобудівном у заводі, а спецзавданням роботи  -  
ВП ГГ (вільно-порш невий генератор газу), виробництво якого саме о с 
воювало на той час підприємство. П о заверш енні навчання К. М іщ енко  
був направлений за розподілом  на Луганський тепловозобудівний завод, 
де проходив переддипломну практику [14]. Як відом о, протягом 1957 -  
1967 рр. у  складі Луганського заводу функціонував електровозний цех, 

який здійсню вав виробництво вузлів механічних частин локомотивів для  
Новочеркаського та Тбіліського електровозобудівних заводів [3, 166 -  
167]. Зреш тою, саме за електровозною  тематикою було видано перше 

авторське свідоцтво на винахід, отримане К. М іщ енком, а саме: бічна  
опора кузова вторинного ресорного підвіш ування електровоза. П ізніш е 
м олодий конструктор був залучений д о  відпрацювання та технічного  
керівництва виробництвом моном оторного візка для досл ідного паса
жирського електровоза В Л -40 [14].

Після підписання договору на постачання луганських тепловозів  
М 62 (У 200) на залізниці Н імецької демократичної республіки інженер  
К. М іщ енко був призначений керівником сервісу з довгостроковим відря
дженням до місця експлуатації, а вже в січні 1968 р. перед поверненням на 
підприємство був відзначений М іністерством шляхів НДР знаком «П ередо
вик семирічки НДР» [7, с. 146]. Як зазначає В. Спектор, тогочасний головний 
конструктор Луганського заводу з локомотивобудування О.М. Коняєв уваж
но стежив за творчим зростанням К. Міщенка, відзначаючи його успіхи про
суванням по службових сходах. За 2,5 роки після початку роботи  
К. Міщенко був призначений керівником групи, а згодом -  начальником 
бюро експлуатації експортних тепловозів [14]. У  1974 р. у  співавторстві 
К. Міщенко видав монографію «Руководство по эксплуатации и обслужива
нию тепловоза М 62», а вже в 1977 р. -  «Тепловоз М 62» [1].

Детально вивчивши локомотиви вітчизняного та закордонного ви
робництва, отримавши досв ід  експлуатації тепловозів, Костянтин  
М іщ енко став провідним конструктором по експортному тепловозу  
ТЕ 127 -  заступником, а згодом  і начальником відділу конструкторського 
підрозділу проєктування локомотивів [3, с. 154]. Саме в цей час повною  
м ірою  проявилися його зд ібності здійсню вати комплексне керівництво 
створенням принципово нового локомотива. У  процесі розробки конст
рукторами ЦКБ було отримано 48 авторських свідоцтв на винаходи, З о 
лоту медаль ВДН Г, а особистий внесок Костянтина М іщ енка в створення  
унікального тепловоза ТЕ 127 був відзначений орденом  «Знак П ош ани»

227



[14]. У середині 1980-х рр. К. Міщенко очолив підрозділ серійного виро
бництва, й під його особистим керівництвом заводські конструктори 
розробляли проєкти модернізації серійних тепловозів М62У, ТЕ10С та 
ТЕ10. Як зазначав дослідник історії Луганського заводу О. Буянов, на 
підприємстві К. Міщенко «п р о й ш о в  т р у д о в и й  ш л я х  в ід  к о н с т р у к т о р а ,  
к е р ів н и к а  гр у п и , н а ч а л ь н и к а  бю р о , в ід д ілу , за с т у п н и к а  го л о в н о го  к о н с 
т р у к т о р а  п о  с е р ій н о м у  в и р о б н и ц т в у  т е п л о в о з ів  д о  го л о в н о го  к о н с т р у к 
т о р а  Ц К Б » [3, с. 243].

Наприкінці 1980-х рр. господарська діяльність
ВО «Ворошиловградтепловоз» мала витратний характер, існували суттєві 
проблеми з матеріально-технічним забезпеченням та зниженням собівар
тості продукції. З 1988 р. об’єднання перейшло на самофінансування, 
однак вже до середини наступного року накопичені диспропорції, закла
дені до планів розвитку, ускладнились інертністю витратного механізму 
та відсутністю чіткої стратегії виходу з кризи. З серпня 1988 р. витрати 
об’єднання перевищували прибутки, зростала заборгованість перед пос
тачальниками, яка покривалась кредитами. Лише протягом 1988 -  
1989 рр. виплата заробітної платні 40 разів здійснювалася за рахунок 

позик [7, с. 229]. На тлі зниження попиту на магістральні тепловози од
ним зі шляхів стабілізації економічного положення було розширення 
номенклатури виробництва. У 1991 р. К. Міщенко був призначений голо
вним конструктором ВО «Ворошиловградтепловоз».

За активної участі К. Міщенка було перебрано понад 50 наймену
вань наукомісткої продукції, а вже в липні 1992 р. -  затверджена Кабіне
том Міністрів України розроблена колективом підприємства «Програма 
розвитку залізничного транспорту України», розрахована до 1998 р. За 
цей час ВО «Луганськтепловоз» мало освоїти виробництво 7 нових типів 
рейкових машин. Об’єднанням було розпочато проєктування дослідних 
зразків нової техніки, зокрема трамвая, рудничного мотовоза, вагонів 
дизель- та електропоїздів, а також ряду тепловозів та електровозів [7, 
с. 234]. 4 червня 1994 р. постановою Кабінету Міністрів України № 364 
«Про організацію виробництва вагонів дизель- та електропоїздів» на 
Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу та 
конверсії покладались функції координування робіт щодо розробки ваго
нів електропоїздів, створення виробничих потужностей та організації їх 
виробництва, а на ВО «Луганськтепловоз» -  виробника кінцевої продук
ції. За планом до 1998 р. включно мало бути виготовлено 400 вагонів 
електропоїздів постійного струму та 280 -  змінного струму [12].

19 травня 1995 р. Указом Президента України була створена Держа
вна холдингова компанія «Луганськтепловоз» [15]. Попри те, що за фі
нансовим планом Укрзалізниці на 1996 р. інвестування в оновлення пар
ку тепловозів і приміського рухомого складу було останнім за пріорите-
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том у загальній послідовності розрахунків [8, с. 66], улітку того ж року 
ДХК «Луганськтепловоз» представила дослідний зразок першого дизель- 
поїзда з асинхронним приводом ДЕЛ-01. Постановою Кабінету Міністрів 
України № 769 від 2 червня 1998 р. була затверджена Державна науково- 
технічна програма «Розвиток рейкового рухомого складу соціального 
призначення для залізничного транспорту та міського господарства» на 
1997 -  2002 рр. [7, с. 244; 12]. Виготовлення передбачених програмою 
виробів мало дозволити зекономити валютні кошти в обсязі 730 -  890 
млн доларів та створити близько 55 -  60 тисяч робочих місць при окуп
ності витрат від 2,4 до 5,1 року за різними видами виробів [7, с. 240]. 
Протягом 1999 -  2001 рр. колектив ДХК «Луганськтепловоз» завершив 
проробку та випустив дослідні зразки дизель-поїздів постійного форму
вання ДПЛ-1 та ДПЛ-2, а також електропоїздів постійного струму 
ЕПЛ2Т-001 та змінного струму -  ЕПЛ9Т. За 2001 р. питома вага електро
поїздів у номенклатурі продукції компанії склала 49,3%, дизель-поїздів -  
15,5%, тоді як тепловозобудування -  лише 14,2%. Упродовж року темпи 
зростання виробництва склали 151,3% [7, с. 300 -  301].

На початку 2000-х рр. ХК «Луганськтепловоз» продовжувала випус
кати модернізовані версії тепловозів 2ТЕ10М, 2ТЕ116М, а протягом
2003 -  2004 рр. на замовлення Іракських залізниць виготовила партію 
глибоко модернізованих тепловозів ТЕ114І. 4 червня 2004 р. Указом 
Президента України К. Міщенко «з а  з н а ч н и й  о с о б и с т и й  в н е с о к  у  с о ц іа л ь 
н о -е к о н о м іч н и й  р о з в и т о к  Л у г а н с ь к о ї  о б л а с т і, в а го м і д о с я г н е н н я  у  п р о ф е 
с ій н ій  д ія л ь н о с т і т а  б а г а т о р іч н у  с у м л ін н у  п р а ц ю » був нагороджений 
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня [16], а вже в грудні 2004 р. у складі 
групи конструкторів отримав Державну премію України в галузі науки і 
техніки «з а  с т в о р е н н я , о с в о є н н я  в и р о б н и ц т в а  т а  в п р о в а д ж е н н я  в іт ч и з 
н я н о го  м о т о р в а г о н н о г о  р у х о м о г о  с к л а д у  с о ц іа л ь н о го  п р и з н а ч е н н я  д ля  
п а с а ж и р с ь к и х  п е р е в е зе н ь  п р и м іс ь к о го  с п о л у ч е н н я » [4, с. 200]. У жовтні
2004 р. керівництвом ХК «Луганськтепловоз» було оголошено про поча
ток робіт зі створення експортного сучасного потужного вантажного 
тепловоза ТЕ-плюс потужністю 3500 кВт та конструкційною швидкістю 
140 км/год, призначеного для експлуатації на залізницях Європи [7, 
с. 334 -  335]. Утім, цей проєкт так і не був реалізований, натомість вже в
2005 р. були виготовлені перший пасажирський тепловоз ТЕП150 та ма
невровий тепловоз ТЕМ103, створені на замовлення Укрзалізниці.

1 грудня 2004 р. була підписана угода між Укрзалізницею, російсь
ким ЗАТ «Трансмашхолдинг» та ДХК «Луганськтепловоз» щодо органі
зації виробництва 50 двосекційних вантажних електровозів змінного 
струму до 2011 р. [7, с. 336]. У грудні 2005 р. був виготовлений дослід
ний електровоз потужністю 6560 кВт, який отримав серійне позначення 
2ЕЛ5 [7, с. 349]. Зрештою, 19 липня 2006 р. Фонд державного майна
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України знову дозволив продаж  76%  акцій Луганського заводу, і 23 б ер е
зня 2007  р. підприємство було продане російській компанії «Трансмаш 
холдинг» за 58 млн доларів. П опри те, що на початку листопада 2009  р. 
результати аукціону з приватизації Луганського заводу були скасовані, 15 
червня 2010  р. компанія «Трансмаш холдинг» повторно викупила пакет 
акцій Луганського заводу вже за 51 млн доларів [10]. У  цей час за резуль
татами лише 11 місяців роботи  2008 р. зростання темпів виробництва 
Х К  «Луганськтепловоз» склало майже 200% , а обсяг виготовленої п роду
кції досяг рекордного показника за 17 років -  1 284 млн грн [9]. У  березні 
2009  р. Х К  «Луганськтепловоз» за підтримки ТОВ «Новочеркаський  
електровозобудівний завод» розпочала виробництво двосекційних ван
тажних електровозів постійного струму 2ЕЛ 4 потуж ністю  6400  кВт [11]. 
Утім, попри високі економічні показники для підприємства, з продажем  
Х К  «Луганськтепловоз» держава Україна втратила унікальні конструк
торські напрацювання підприємства (у т. ч. створені бю дж етним  коштом  
в рамках численних програм щ одо оновлення рухом ого складу У крзаліз
ниці), які за мінімальною  вартістю надійш ли в повне користування р осій 
ського бенефіціара.

У  2010  р. К. М іщ енко був нагороджений почесним знаком «За спри
яння розвитку залізничному транспорту» [14]. У продовж  2013 -  2016 рр. 
на П А Т  «Луганськтепловоз» передбачалась розробка технічної докум ен
тації односекційного двокабінного магістрального тепловоза з електро
передачею  зм інного струму та двома високообертними дизельними ген е
раторами німецької фірми M T U  -  ТЕ35 [6]. Однак внаслідок подій  
2014  р. цей проєкт не був реалізований, натомість примітно, що проєкт 
незатребуваного на У крзалізниці згадуваного маневрового тепловоза  
ТЕМ 103 був у  2013 р. використаний ЗА Т  «Трансмаш холдинг» спільно з 
чеською  компанією  CZ LOKO при виробництві сучасного тепловоза  
TEM -LTH -001 для потреб залізниць Литви [6]. Останні роки життя  
К. М іщ енка були фактично пов’язані лише з організацією  виробництва 
локомотивних вузлів на замовлення ЗА Т  «Трансмаш холдинг».

Отже, своєю  біограф ією  та науковим доробком  заслуж ений винахід
ник, почесний залізничник, член науково-технічних рад Укрзалізниці та 
М іністерства промислової політики України, академік Транспортної ака
дем ії України К. М іщ енко став частиною  не тільки вузькоспеціалізованої 
локомотивобудівної галузі, але й історії Луганщ ини загалом. Н а жаль, у  
наш час безцінний творчий доробок  конструктора залишається м аловідо
мим в Україні, а окремі посадовці «Укрзалізниці» навіть дозволяю ть соб і 
нівелювати технічний потенціал продукції Луганського заводу [2]. Утім, 
з іменем  К. М іщ енка п ов’язаний складний період реформування госп о
дарської діяльності та диверсиф ікації виробництва 
Х К  «Луганськтепловоз» в ум овах становлення ринкової економіки, а
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створена за його участі техніка експлуатується в 11 країнах світу. За свою  
визначну наукову та виробничу діяльність К. М іщ енко був відзначений  
орденами «Знак пош ани», «За заслуги III ступеня», «За заслуги II ступ е
ня»; знаками «П очесний залізничник», «П очесний працівник М іністерст
ва важкої промисловості»; медалями «Золота медаль В Д Н Г», «Бронзова  
медаль В Д Н Г», «Ветеран праці» та «За доблесн у працю». Похований  
К. М іщ енко на луганському міському цвинтарі «Гостра могила».
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Р О Л Ь  Д А Н И Л А  С А М О Й Л О В И Ч А  В  О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЇ  
М Е Д И К О -С А Н ІТ А Р Н О Ї С Л У Ж Б И  Р О С ІЙ С Ь К О Г О  Ф Л О Т У  

Руда С.П., Гамалія В.М.

У  XVIII столітті ж одна країна Європи не мала морських кордонів  
такої протяжності, як Росія, що призвело до  значного збільш ення р осій 
ського флоту. У мови життя матросів на кораблях були дуж е суворими. 
П родукти споживання видавалися раз на тиж день і ш видко псувалися, 
хоча були розраховані на довге зберігання (солонина, солона риба, суха 
рі, рослинне масло). Гаряча страва була рідкістю . Питна вода у  д е 
р ев’яних бочках ш видко ставала протухлою . Каюти були вологими і 
тісними, повітря важке, особливо влітку, коли в трю мі загнивав баласт з 
морською  водою , освітлення здійсню валося сальними свічками, які ч ад і
ли і давали слабе світло. Каналізацію заміняли виносні плахи у  буш при
та. Одяг мало захищ ав від холоду і вологи, сон  був короткий, робота  
важка, часто застосовувались тілесні покарання. В се це сприяло пош и
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ренню  хвороб та високій смертності серед матросів. В ідом ий  морський  
лікар Д. Л інд писав, що на кораблях в мирні часи від поганих ум ов вми
рає стільки ж  матросів, скільки гине від зброї п ід  час війни [1].

Державна організація військово-морської медицини розпочалася за 
часів царювання П етра І. Коли у  1696 р. він знов почав штурм А зову, на 
кораблях та галерах вже були штатні лікарі: декілька інозем них та р осія 
нин Яків Іванов «з товаришами». Одинадцять суден  мали суто медичне 
призначення: одне для лікаря, одне для аптеки, кілька «милень», а реш та 
-  для прийому поранених. Н апружена геополітична ситуація вимагала 
появи в армії та на флоті чималої кількості власних м едичних кадрів.

Перш ий тимчасовий військовий госпіталь в Р осії було організовано 
в 1678 р., а перший стаціонарний -  в М оскві в 1706 р., з хірургічним уч и 
лищем, анатомічним театром та ботанічним садом. У  1715 р. відкрилися 
такі госпіталі: у  П етербурзі -  сухопутний та адміралтейський, у  Ревелі -  
морський, а у  1716 -  морський у  Кронштадті. Н а кінець XVIII століття 
морські госпіталі вже працювали у  Таганрозі, Х ерсон і, С евастополі та 
інш их містах. Згідно морського статуту, всі кораблі мали бути  уком плек
товані медиками, тому при деяких госпіталях відкрилися медичні школи. 
Слід зазначити, що подібних шкіл на той час не існувало в ж одн ій  країні 
Європи. П ерш і госпітальні школи з ’явилися у  Ф ранції в 1772 р., а в А нг
лії, А встрії та П руссії -  значно пізніше.

Отже, у  перш ому десятиріччі XVIII століття розпочався планомір
ний випуск вітчизняних лікарів, які незабаром посіли всі ш татні посади в 
армії і флоті. Лікарі, які не мали військового звання, прирівнювалися до  
офіцерів, підлікарі -  до  унтер-оф іцерів. В с ією  медичною  служ бою  на 
кораблях керував «лікар від флоту», який п ід  час воєнних д ій  виходив у  
море на флагмані.

Перш у допом огу пораненим надавали на кораблях. Зсунуті корабель
ні скрині, накриті вітрилом, слугували операційним столом. Освітлення 
давали великі свічки, хірургічні інструменти гріли у  відрах. Рани обробля
ли, виймали чужорідні тіла, накладали пов’язки з мазями та бальзамами. 
Набір хірургічних інструментів був досить широкий. У  1785 р. відомі хіру
рги того часу, випускники Києво-М огилянської академії Я. Саполович та 
Н. Карпинський створили нові, модернізовані набори хірургічних інстру
ментів для полкових та морських лікарів. Завдяки великій практиці п ід час 
ведення війн вітчизняна хірургія набула світового рівня [2].

В разі необхідності на березі розгортали тимчасові лазарети, куди зво
зили поранених; по закінченні військової операції їх  знов переносили на 
кораблі і  відвозили д о  стаціонарних портових госпіталів. Таким чином, у  
XVIII столітті була вперше введена практика організації «летючих лазаре
тів» (прообраз сучасних медичних загонів). Інновацією було також сорту
вання поранених при евакуації, що проводилась у  морських та сухопутних
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військах. Легко поранені самі приходили на перев’язочні пункти, розта
шовані поблизу місця боїв, а в разі потреби їм надавався супровід (не б і
льше одного боєздатного солдата на одного пораненого). Тяжко поранені 
чекали кінця битви на полі бою , поки їх  не виносили звідти на нош ах до  
медичних пунктів або відразу не відправляли до госпіталів на суходолі [3].

П роте найбільш им досягненням вітчизняної військово-морської м е
дицини XVIII століття мож на вважати початок впровадження н еобхідних  
гігієнічних заходів. Для зберігання харчів в ід псування окурювали та 
провітрювали приміщення, в якому їх  тримали; свіж у воду підвозили  
спеціальні судна-водолії. За пропозицією  лікарів, які враховували досв ід  
народної медицини, для профілактики цинги матросам і солдатам почали  
давати овочі (моркву, хрін, цибулю , квашену капусту).

Після указу Петра І від 1719 р. для лікування солдат та матросів поча
ли використовувати мінеральні води, що потім стало однією  зі складових 
санаторно-курортного обслуговування війська. У  1725 р. вже існувала 
цілісна організація медичної служ би армії і флоту з  центром управління, 
постійним штатом, централізованим постачанням провізії та медикаментів. 
Були прийняті такі керівні документи, як: «Статут військовий» (1716), 
«Статут морський» (1720), «Регламент про госпіталі» (1722) тощо [4].

Значною мірою розвитку військово-морської медичної служби сприяли 
випускники Києво-Могилянської академії. Серед них, перш за все, слід на
звати Данила Самойловича, який активно протистояв розповсюдженню і 
лікуванню пошесних хвороб в армії та на флоті, і зробив чималий внесок в 
удосконалення роботи госпіталів та організацію медичної освіти.

Данило Самойлович народився 11 грудня 1742 р. в селі Янівка під  
Черніговом, у  б ідн ій  багатодітній родині священика Самійла Сушківсь- 
кого. У  1756 р., в 14 років, він вступив д о  Києво-М огилянської академії і 
за традицією  того часу змінив своє прізвище на «Самойлович». В  1761 р. 
в Україну за дорученням М едичної канцелярії прибув колиш ній випуск
ник Києво-М огилянської академії, доктор медицини І. А. Полетика, який 
мав обрати серед  студентів гідних кандидатів для навчання медициною  у 
М оскві та П етербурзі. 20 із відібраних П олетикою  кращих студентів, 
серед яких був Самойлович, стали учнями м едичної школи, заснованої в 
1733 р. у  П етербурзі при Генеральному адміралтейському госпіталі.

П ід  час вступу Д. Самойловича д о  П етербурзького госпіталю м ате
ріальна база існую чої при ньому госпітальної школи значно покращ ила
ся. Викладання м едичних дисциплін проводилось на достатньо високому  
проф есійному рівні, поєдную чись з  практикою, що проводилась б езп осе
редньо біля ліжка хворого. Учні навчалися вести історію  захворювання, 
описую чи зовніш ній вигляд пацієнта та д ію  застосованих ліків на перебіг  
хвороби [6]. В  1765 р., по закінченню школи, Д. Самойлович отримав 
звання підлікаря, в 1767 р. -  лікаря, а в 1768 р., саме перед початком р о 
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сійсько-турецької війни -  призначення до  армії. В продовж  20 годин на 
д обу  він разом  із помічником надавав допом огу пораненим, але не м ен 
шим злом, н іж  ворож а армія, була чума, яка заносилась із Туреччини та 
підвладних їй  територій, де гніздилася постійно. Зберегти наступаюче 
військо в ід контактів з  м ісцевим населенням було неможливо, і через 
військових зараза поширювалася на північ. У  1770 р. вона з ’явилася в 
Україні, далі дійш ла до  М оскви. Данило Самойлович був серед  тих в ід
важних лікарів, що протистояли небезпечній  хворобі. В они  розробляли  
раціональні протичумні методи, налагоджували карантинну служ бу, за 
ймалися сортуванням хворих, знезаражуванням одягу та приміщ ень п о 
мерлих. В 1772 р. еп ідем ію  на території Р осії вдалося припинити.

Протягом наступних років Д. Самойлович ще неодноразово стикався 
зі спалахами чуми: у  1783 р. -  в Криму, Очакові, Х ерсон і, у  міжріччі 
Дністра та Прута; у  1796 р. -  на Тамані; у  1797 р. -  в О десі; 1798 р. -  у  
Ф еодосії. В ін  організовував роботу приморських карантинів, надавав 
інструкції лікарям, налагоджував поставку н еобхідн и х медикаментів.

Виходячи зі свого тривалого досв іду, Д. Самойлович багато р озду 
мував над тим, як поліпш ити медичну освіту для тих, хто працюватиме в 
армії та на флоті. У  своїй  рукописній праці «С посіб найбільш  придатний  
щ одо відновлення в арміях медико-хірургічної науки» [7] він наполягав 
на н еобхідності ш ирокої загально-біологічної підготовки м айбутніх ліка
рів, вимагаючи в ід н их знання трьох інозем них мов і в сіх  досягнень св і
тової медицини.
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Т Е О Р Е Т И Ч Н А  Ф ІЗ И К А  В  О Д Е С І: П О Ч А Т О К  Х Х  С Т. -  1920-Т І Р Р .
Савчук В. С., Романець О. А.

У  попередній публікації [3] нами було розглянуто питання виник
нення і розвитку теоретичної (математичної) фізики в О десі у  другій  
половині Х ІХ  століття. Н а початку Х Х  століття після смерті Ф. Н. Ш ве
дова, видатного фізика, який мав у  своєм у науковому доробку досл і
дж ення з експериментальної та теоретичної фізики, посаду завідувача  
кафедри фізики Н оворосійського університету обійняв М. П. Кастерін. 
Він, як і Ф.Н. Ш ведов, також мав у  своєм у науковому доробку роботи  як 
експериментального, так і теоретичного характеру.

М. П. Кастерін М. (1869 -  1947) -  учень О. Г. Столетова. У  1892 р. за
кінчив фізико-математичний факультет Московського університету. У  1903 
р. надрукував монографію «О распространении волн в неоднородной среде. 
Часть первая. Звуковые волны». У  1905 р. за магістерську дисертацію «Про 
розповсюдження хвиль у  неоднорідному середовищі», основою  якої стала 
зазначена вище монографія, радою Московського університету йому було 
одразу присвоєно ступінь доктора фізики за це теоретичне дослідження. У  
висновку комісії фізико-математичного факультету Московського 
університету, який підписали О. Соколов, П. Лебедев, М. Жуковський, Д  
Єгоров, М. Умов зокрема зазначалося: «На підставі усього вищевикладеного, 
комісія вважає труд п. Кастеріна видатним внеском в науку, що відкрив нам 
явища нормальної і аномальної звукової дисперсії, яка в багатьох 
відношеннях зробилась для нас більш відомою, ніж  дисперсія оптична. В о н а  
в и зн а є  ц ей  т р уд  ч уд о ви м  я в и щ е м  не т ільк и  в  р о с ій с ь к ій  л іт е р а т у р і з  
т е о р е т и ч н о ї ф ізики, але й в іноземній, а експериментальні його дослідження  
настільки важливі, що вже тепер цитуються в керівництвах з акустики» [1].

З 1899 р., перебуваю чи на посаді доцента, М. П. Кастерін читав у  
М осковському університеті такі теоретичні дисципліни як «Теорія т еп 
ла», «Електромагнітне поле» та «Електромагнітна теорія світла». З 1906 
по 1922 рр. працював у  Н оворосійському (О деському) університеті на 
посадах проф есора і завідувача кафедри фізики. В  цей ж е час працював і 
в інш их навчальних закладах О деси. Опублікував більш е 40 наукових 
робіт з питань теоретичної фізики, Л іпмановської кольорової фотографії 
та ди сп ерсії світла. П рацюючи в О десі він у 1919 році опублікував стат
тю, в якій доводив неспроможність теор ії відносності і стверджував, що 
досл ід  М айкельсона, зокрема, і теорія світла можуть бути пояснені на 
основі класичної фізики, а основні рівняння аеродинаміки для еф іру м о 
жуть бути узагальнені на електродинаміку. Ця стаття відкрила серію  його  
подальш их праць з критики теор ії відносності. Погляди  
М. П. Кастеріна, його теоретичні праці з цього питання було піддано  
жорсткій критиці такими вченими, як І. Є. Тамм, Д. І. Блохінцев з співав
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торами, Г. С. Ландсберг, М. О. Леонтович та інші. Своєї школи з теоре
тичної фізики в Одесі М. П. Кастерін не створив.

Незважаючи на те, що на даний момент часу критика основ теорії від
носності не є актуальною, роботи М. П. Кастеріна та інших фізиків, які не 
сприйняли теорію відносності, склали певний етап становлення нової теорії 
та її утвердження у свідомості наукового співтовариства. Праці подібного 
плану для того періоду характерні не тільки для вітчизняної, а й для світової 
науки. Вони мали велике значення для формування та розвитку нових некла- 
сичних поглядів. У дискусіях з прихильниками цього напряму формувалися 
та розвивалися нові некласичні погляди, відшліфовувалися аргументи.

1910-ті рр ХХ століття принесли значні зміни в політичному та 
соціальному життя Російської імперії. Ці зміни вплинули як на 
організаційні форми наукової діяльності, так і на формування складу 
фізиків-теоретиків в усій країні, в тому числі й в Одесі.

У ці роки в Одесі почали працювати такі фізики як Л. І. Мандель
штам, І. Є. Тамм та інші. Тяжів до цієї групи фізиків і М. Д. Папалексі, 
хоча здебільшого він був радіотехніком. Різні шляхи привели їх в Одесу. 
ершим там з‘явився Л. І. Мандельштам. Вихідець з Одеси він після першо
го курсу Одеського університету продовжив навчання на фізико- 
математичному факультеті Страсбурзького університету. Після його закін
чення (1902) пройшов у тому ж університеті шлях від асистента професора 
Брауна до професора. Але початок світової війни змусив 
Л. І. Мандельштама повернутися до Одеси, де він почав працювати в Ново
російському (Одеському) університеті. В Одесу він повернувся вже відомим 
у світі фізиком, свідомо сприйнявшим нові концептуальні ідеї теоретичної 
фізики на початку ХХ століття. Зокрема М. Д Папалексі наводить приклад 
того, що «весною 1913 р. у зв’язку з першими роботами А. Ейнштейна із 
загального принципу відносності спеціально для бесіди з Л. І. (Мандельшта
мом -  В. С.) приїздив до Страсбургу П. С. Еренфест» [2, с. 19].

Повернувшися в Російську імперію Л. І. Мандельштам до 1918 р. змі
нив декілька місць роботи (Одеса, Петроград, Тіфліс), але з осені 1918 р. 
він знову в Одесі і обіймає посаду завідувача кафедри фізики новостворе- 
ного політехнічного інституту. Він залучає до роботи на кафедрі таких 
талановитих фізиків як М. А. Аганін, Б. Ф. Цомакіон, І. Є. Тамм та інші.

Саме останній став одним з найталановитіших теоретиків не тільки 
в країні, а й взагалі у світі, надалі нобелівським лауреатом. І. Є. Тамм 
з’явився в Одесі у 1921 р., відійшовши від політичної діяльності. І саме 
після знайомства з Л. І. Мандельштамом почалася його дійсно наукова 
діяльність. Три перші свої наукові праці він почав в Одесі і закінчив вже 
у Москві, куди переїхав у 1922 р. Вони були надруковані у 1922-1925 рр.

Ці дослідження були пов’язані з макроскопічною електродинамікою. 
Мова йде про електродинаміку анізотропного середовища і кристалопти-
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ку в теорії відносності. Для нашого дослідження важливим є факт, що 
вони були розпочаті і частково здійснені в Одесі. Пітвердженням зазна
ченого можна вважати зокрема те, що, наприклад, його стаття «Електро
динаміка анізотропного середовища в спеціальній теорії відносності» 
завершується вказівкою на місце її написання: «Одеса-Москва» [4].

Сам же Л. І. Мандельштам в Одесі продовжив теоретичні дослі
дження з питань розсіювання світла. За твердженням його найближчого 
соратника М. Д. Папалексі, «роздумуючи над питаннями розсіювання 
світла, Л. І. вже в 1919 -  1920 рр. дійшов висновку, що у повністю віль
ному від побічних домішок однородному тілі в силу теплових флуктуацій 
повинно спостерігатися не тільки релеївське розсіювання світла, але і 
спектр розсіюваного світла повинен зазнавати змін, щоправда дуже не
значних. Цей так званий ефект Мандельштама -  Бріллюена був остаточно 
встановлений пізніше» [2, с. 22]. Отже в Одесі Л. І. Мандельштам дійшов 
важливих теоретичних висновків.

В Одесі почав формуватися колектив фізиків, спрямований на тео
ретичні проблеми фізики. Він міг скласти надалі ядро фізиків-теоретиків. 
Але одеський період продовжувався недовго. Умови для продовження 
досліджень з фізики в Одесі так і не були створені. Л. І. Мандельштам 
думав навіть про виїзд за кордон. Але у 1922 р. 
Л. І. Мандельштам, І. Є. Тамм і М. П. Кастерін, отримавши запрошення, 
полишили Одесу і переїхали до Москви. Центр теоретичної фізики так і 
не зміг сформуватися в Одесі у 1920-ті рр.
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М А Т Е Р ІА Л И  С П Е Ц Ф О Н Д У  К Н И Ж К О В О Ї П А Л А Т И  У К Р А ЇН И  
Я К  Д Ж Е Р Е Л О  Д О  В И В Ч Е Н Н Я  Ц Е Р К О В Н О Ї ІС Т О Р ІЇ  

Сенченко Н.М.

С пецф онд Книжкової палати України містить унікальні писемні 
пам ’ятки, вилучені органами цензурного контролю радянської влади. 
Заборонені видання містять важливу історичну інформацію  про політич
не, економічне, духовне життя народу, часто відображаю чи альтернатив
ну точку зору на важливі події. Н ев ід ’єм ною  складовою  ф онду виступа
ють документи, що віддзеркалюють м ісце П равославної Церкви в істори
чному бутті України.

Першочерговими заходами політичної цензури на початку становлен
ня радянської влади було проведення націоналізації, реквізиції і конфіска
ції бібліотек та контролювання ус іє ї книжкової справи в Україні. Н а вико
нання цих завдань були спрямовані відповідні директиви Н аркомосу (далі 
-  НКО). П остановою «Про реквізицію бібліотек» (1919 р.) усі друковані 
видання набували державної власності. Ж орсткий контроль встановлював
ся стосовно випуску нових видань. Постановою  «Про порядок реєстрації та 
обліку книг, що видаються в Києві» (1919 р.) запроваджувався жорсткий  
контроль книжкової продукції, підготовленої до випуску [1].

Наступна постанова Н аркомосу «Про часткове зняття з обліку» п ро
довж ила вектор цензурних д ій  і вимагала зняття з обліку Київського в ід 
ділу постачання наступних категорій літератури: Євангелій, Біблій, м о
литовників, підручників Закону Бож ого, богослуж бових книг всіх  в іро
сповідань та ін. Реалізовувала політику реквізиції книг із приватних кни
гарень д о  державного ф онду та перерозподілом  бібліотечних ресурсів  
Центральна між відомча бібліотечна комісія (далі -  ЦБК).

В осен и  1920 р. при НКО розпочав свою  діяльність Головний політи- 
ко-освітній комітет (Головполітосвіта), одним із напрямів роботи  якого 
стала координація політичної пропаганди ряду відомств [2, с. 119]. У  
процесі реалізації прийнятих директив у  Центральній книжковій палаті 
був створений спецсхов друкованих видань, діяльність якого зводилась  
лише до зберігання вилучених видань [3]. «Інструкцією  по перегляду  
книжкового складу бібліотек» (1924 р.) дозволялося залишати не більше
2-х  примірників «контрреволю ційних» видань, які мали зберігатися в 
особливих закритих ш афах і могли видаватися виключного для наукової 
або літературної роботи. Н а ці книги формували спеціальні каталоги.

Чергова директива НКО від 21 грудня 1925 р. «Про порядок перегляду 
літератури на предмет її ідеологічного спрямування та вилучення шкідливої 
літератури із книгозбірень й читалень, книгарень та кіосків ринку» істотно 
вплинула на організацію роботи з вилучення заборонених видань. У  даному 
документі визначалася тематика книг, котрі підлягали негайному вилученню:
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-  релігійні твори, що містили елементи «релігійної агітації та пропа
ганди» (релігійні трактати, описи життя святих, книги з історії церкви, 
монастирів тощо);

-  грунтовні книги з історії ф ілософ ії, релігійно-догматичні й бого 
словсько-філософські твори (зокрема, В олодим ира Соловйова, Василія  
Великого, Іоанна Златоуста та ін.) залишалися в одном у примірнику;

-  література, видана друкарнями Троїцької та К иєво-П ечерської 
Лаври, видання С иноду та ін.

До цієї категорії літератури потрапили і матеріали Всеукраїнського 
Церковного Собору, видані друкарнею Києво-Печерської Лаври у  1918 р. 
Не зважаючи на те, що матеріали Собору могли бути використанні як цінне 
історичне джерело для дослідження багатьох питань, які актуальні в Укра
їні і сьогодні, однак, одне те, що вони були виданні у  друкарні Києво- 
Печерської Лаври -  на довгі роки закрило до  них доступ дослідників.

Як свідчать «репресовані» матеріали, П ерш ий Всеукраїнський Ц ер 
ковний С обор розпочав свою  роботу 7 січня 1918 року урочистим бого 
служінням у  С оф ії Київській. Відкрив ф орум митрополит Х ерсонський і 
Одеський П латон (Рождєственський). П ерш е пленарне засідання в ідбул о
ся 8 січня п ід  головуванням митрополита Київського і Галицького В о л о 
димира (Богоявленського), обраного почесним головою  С обору за наяв
ності 279  депутатів.

11 січня 1918 р. для роботи  С обору було сформовано 6 секцій: 1) 
«урядова комісія» (розробляла полож ення про Вищ е Ц ерковне Управлін
ня в Україні); 2) комісія з питань єпархіального управління і парафіяль
ного життя; 3) комісія з питань українізації Церкви; 4) навчальна комісія  
(вирішувала проблеми духовн ої освіти); 5) економічна комісія (виріш у
вала питання матеріального забезпечення духовенства); 6) комісія з о с о 
бового складу (мандатна); 7) господарський відділ.

14 січня у с і члени С обору відвідали Києво-П ечерську Лавру і вш а
нували її святині. Протягом перш ої сес ії С обору відбулося 9 пленарних  
засідань, які проходили у  залах Київського Релігійно-просвітницького  
товариства і Київського перш ого жіночого духовного училищ а (на Л ип
ках). Перш а сесія  Всеукраїнського Церковного С обору продовжувалась  
недовго. 19 січня відбулося останнє засідання, на якому прийнято р іш ен 
ня перервати роботу ф оруму д о  23 травня 1918 року. Н а Київ рухались  
військові загони більшовиків, тому більшість присутніх підтримала заяву 
про розпуск  С обору до  травня місяця. Н а цьому ж  засіданні обрано ком і
сію  для організації скликання нової сес ії С обору п ід  головуванням м ит
рополита Київського В олодим ира (Богоявленського) та для вирішення 
наступних питань: складання кош торису на утримання Собору; визна
чення дати роботи  майбутньої сесії; зведення та опрацювання постанов  
єпархіальних з ’їздів  з питань, що розглядалися на С оборі (зокрема про
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статус Церкви -  автономію  чи автокефалію); українізація богослужіння; 
обрання членів соборн ої ком ісії від тих єпархій, які не мали свого п р ед
ставництва на Соборі.

2-а і 3-я сес ії даного форуму відбувалися за доби  Гетьманату П. 
Скоропадського. 1 -3  червня проходила особлива нарада єпископів у  К и є
ві з питань відновлення роботи  С обору, на чом у наполягала світська вла
да  в особ і М іністра віросповідань В. Зеньківського. 7 червня богослуж ін 
ням у С офійському собор і відкрилась літня сесія  Всеукраїнського Ц ерко
вного С обору, почесним головою  якого було обрано митрополита А нто- 
нія (Храповицького), а головою  У рядової комісії, з причин виходу із неї 
митрополита Антонія, обрано архієпископа Євлогія (Георгієвського). 
Зміна почесного голови С обору була викликана вбивством митрополита  
Київського і Галицького В олодим ира (Богоявленського), який очолював  
Собор під час його перш ої сесії. Цього ж  дня оголош ено пропозицію  про
тоієрея М. Гроссу: висловити від імені Собору вдячність Уряду за добр о
зичливе ставлення д о  Православної Церкви в Україні і д о  Церковного С о
бору. Водночас у декларації (заслуханої і обговореної п ід час роботи дан о
го форуму) М іністра віросповідань В. Зеньківського і в діях самого М ін іс
терства відмічено факти, що протирічили ідеї свободи Церкви і викликали 
побоювання за її незалежність у  майбутньому. Тому члени Собору оцінили  
заяву В. Зеньківського щ одо автономії як тиск на Церкву.

Н а восьмому засіданні (6 липня) була створена соборна комісія для  
розслідування вбивства митрополита В олодим ира (Богоявленського). До 
ї ї  складу закритим голосуванням були обрані: єпископ Прокопій (Титов) 
-  голова комісії, архімандрит Т ихон (Лященко), священник Г. Л обов, І. 
Біч-Л убенський і М. Гаврилов. Ц ього ж  дня з вітальним словом звернувся  
до С обору Гетьман України П.Скоропадський.

Н а д ев ’ятому засіданні (7 липня) після обговорення доповіді п р ед
ставника ком ісії з особового складу протоієрея К. Левицького про те, що 
члени колиш ньої Ц ерковної Ради незаконно увійш ли до  складу С обору і 
після оголош ення Г. Л обовим  списку членів зазначеної Ради на чолі з 
архієпископом О лексієм (Дородніциним) і свящ енником О. М аричевим, 
С обор не визнав можливим залишити колиш ню Церковну Раду на Соборі 
у повному складі і більш істю  голосів прийняв рішення: надати колиш ній  
Церковній Раді на рівні з інш ими подібним и організаціями та закладами 
(наприклад Київською духовною  академією ) можливість обрати із своїх  
членів трьох делегатів д о  Українського Церковного Собору.

На десятому засіданні (8 липня) С обор приступив до обговорення  
внесеного Урядовою комісією  проєкта Положення про Тимчасове Вищ е 
Церковне Управління в Україні, заслухавши різні точки зору: два -  за 
(професора Ф. Титова і професора О. Доброклонського) і два -  проти (ви
кладачів Я. Якуши і В . Чернявського). На цьому ж  засіданні виступив з
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промовою колишній М іністр віросповідань В. Зеньківський, який визнав 
виключення із делегатів Собору членів колишньої Української Церковної 
Ради нечуваним в історії фактом і зауважив, що це питання потребує обго
ворення у  Раді Міністрів. Далі він виступив проти окремих параграфів 
«Положення» про Тимчасове Вищ е Управління Православною Церквою в 
Україні. Особливе збентеження у  делегатів Собору викликали наступні 
слова В. Зеньківського: « .. .шлях уряду в справах церковних і шлях митро
полита Андрія Ш ептицького дуж е схож і» [4, с. 7]. На тринадцятому засі
данні прийняті наступні докумени: проєкт штату В ищ ої Церковної Ради в 
Україні, куди увійшли митрополит Платон (Рождєственський), архієпископ  
Євлогій (Георгієвський), єпископ П ахомій (Кедров); виправлений редак
ційною  комісією  «Проэктъ Положенія о Высш емъ Управленіи Православ
ной Церкви на Украине»; перші 10 параграфів «Проэкта о матеріальномъ 
обеспеченіи духовенства Православной Церкви на Украине».

На чотирнадцятому засіданні закритим голосуванням були обрані 
члени В ищ ої Ц ерковної Ради від кліру: 1) протоієрей Ф. Титов, заслуж е
ний проф есор Київської духов н ої академії, доктор церковної історії; 2) 
протоієрей М. Гроссу, екстраординарний проф есор Київської духов н ої 
академії, магістр богослов’я; 3) свящ енник Г. Л обов, інспектор Ч ернігів
ського єпархіального училища, кандидат богослов’я; 4) псаломщик А. 
Цуйманов, кандидат богослов’я. Н а п ’ятнадцятому засіданні після таєм 
ного голосування до  В ищ ої Ц ерковної Р ади  окрім інш их були обрані: 
кандидат права І. Бич-Лубенський; доктор права М. Ясинський; кандидат 
богослов’я В. Чернявський та ін.

Н а ш істнадцятому засіданні (11 липня) після обговорення й прийн
яття деяких параграфів доп ов ід і економічної комісії прийнято рішення  
про заверш ення другої сес ії форуму і відновлення діяльності собору 28  
жовтня 1918 р.

Головна увага С обору п ід  час його другої сес ії зосередилась на ро
боті урядової секції, що займалась обговоренням і підготовкою  проєкту  
про Тимчасове Вищ е Церковне Управління в Україні. На другом у зас і
данні секції (29 червня) після дискусій  і відкритого голосування були  
прийняті полож ення про організацію  органу Вищ ого Церковного Управ
ління в Україні на засадах автономії. Ріш ення щ одо проведення богосл у
жінь українською мовою  на С оборі не було прийнято. Українською м о 
вою могли виголошуватися лиш е проповіді за бажанням вірян. Прийнято 
також  постанову про держ авне фінансування духовенства та самостійний  
розподіл церковних коштів. Секція розглянула полож ення у с іх  розрядів  
духовних шкіл за виключенням духовн и х академій. На останньому зас і
данні (6 липня) більш істю  голосів прийнято ріш ення про підпорядкуван
ня церковно-парафіяльних шкіл М іністерству віросповідань а не М ін іс
терству освіти.
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П ідсум ком  роботи  Всеукраїнського Церковного С обору було при
йняття наступних рішень: 1) звернутися до  М іністерства віросповідань з 
проханням вжити заходів щ одо захисту духовних осіб  та їх  земель від  
оподаткування до  часу остаточного визначення правового статусу д у х ів 
ництва; 2) просити Український Уряд вжити заходів щ одо захисту м ай
нових інтересів П равославної Церкви в Україні від посягань; 3) церков
ний календар залишити б ез змін; 4) створити окрему Білгородську єпар
хію  із повітів, що мали відійти до  України від Курської губернії; 5) п ро
сити Уряд України за посередництвом М іністерства віросповідань про 
визнання за членами С обору Всеукраїнської П равославної Церкви права 
бути вільними від служ бових о б о в ’язків на пер іод соборних сесій , не 
втрачаючи оплату праці за цей період; 6) Православна Церква в Україні, 
Вищ е Тимчасове Управління якою відбувається на засадах автономії, 
знаходиться у  канонічній єдності з російським патріархом, який: затвер
дж ує кандидатуру Київського митрополита; має право вищого суду  над 
усім а єпископами; надає дозвіл  на скликання церковних соборів  в У краї
ні; затвердж ує П олож ення про Тимчасове Вищ е Управління Православ
ною  Церквою в Україні. Вищ им органом церковної законодавчої, ур я до
вої і судов о ї влади визнається Український Церковний С обор, який має 
скликатися один раз на три роки (у виняткових випадках -  частіш е) з 
правлячих архієреїв а також  із кліриків та мирян, обраних на повітових  
зборах. П остійно дію чим и виконавчими органами В ищ ого Церковного 
Управління П равославною Церквою в Україні вважаються Священний  
С обор у с іх  правлячих єпископів українських єпархій і Вищ а Церковна 
Рада, д о  складу якої входять: Київський митрополит, 3 єпископи, 4 кліри
ки і 6 мирян. С обор єпископів скликається не менш е н іж  один раз на рік.

С обор вирішує проблеми, що стосую ться переважно внутрішнього 
життя Церкви: віровчення, богослуж іння, церковного управління, церко
вного суду, церковної дисципліни. Вищ а Церковна Рада вирішує справи  
церковно-суспільного життя, що відносяться переважно до  зовніш нього  
життя Церкви: церковно-адміністративної, церковного господарства, 
шкільної та просвітницької діяльності, рев ізії і контролю, церковно- 
правової діяльності. Виріш ення надзвичайно важливих питань відбува
ється на спільному засіданні С обору єпископів та В ищ ої Ц ерковної Ради, 
а прийняті спільні ріш ення виносяться на Всеукраїнський Собор. П р ед
ставником Православної Церкви і посередником м іж  Церквою і держ а
вою є митрополит Київський як голова у с іх  органів Вищ ого Церковного  
Управління. З боку держави посередником м іж  держ авою  і Церквою є 
М іністр віросповідань, який має бути православним; 7) духівництво  
Української П равославної Церкви як «духовно-культурна» сила народу, 
що виконує не лише духовн і функції, але й веде метричні книги та інш і 
акти і документи державного значення, приймає участь у  державному
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житті має отримувати і відповідну платню, розм іри та особливості оплати  
якої визначено С обором. Окрім того, духівництво повинно мати сп ец іа
льний освітній ценз; 8) митрополит Київський і Галицький має право і 
обов ’язок відвідувати свою  православну паству в Галичині особисто або 
через свого представника, тому С обор звернувся з клопотанням до  Укра
їнського Уряду, про досягнення відповідних дом овленостей з урядом  
Австро-Угорщ ини; 9-10) клопотати перед У рядом і німецьким ком анду
ванням про звільнення у с іх  навчальних приміщ ень в Україні в ід в ійсько
вих і повернення їх  для підготовки д о  нового навчального року. Просити  
Уряд продовж ити фінансування духовно-навчальних закладів на рівні 
фінансування середн іх  навчальних закладів М іністерства освіти, зокрема  
і ж іночих духовно-навчальних закладів; 11) звернутися з проханням до  
Уряду про досягнення дом овленостей через в ідповідні органи з «Ц ентра
льними державами» відносно отримання дозволу свящ еннослужителям, 
мирянам і установам Володимиро-Волинського і Ковельського повітів  
повернутися до  місць свого служіння і проживання; 12) розповсю дити  
розпорядж ення по у с іх  єпархіях з вимогою  негайної підготовки до посвя
чення в стихар псаломщиків, які бездоганно прослуж или два роки; 13) до  
затвердження П оложення про орган Вищ ого Церковного Управління 
єдиним представником Православної Церкви в Україні у  віднош еннях її  з 
світською владою  уповноважується Київський митрополит. Й ом у нале
жить і керівництво усім а церковними установам і духовно-навчальними  
закладами; 14) постанови Всеросійського Церковного С обору є 
обов ’язковими для у с іх  єпархій України. П росити митрополита Антонія  
(Храповицького) зробити розпорядж ення про друкування постанов В с е 
російського Церковного С обору і патріарха у  друкарні Києво-П ечерської 
Лаври для подальш ого розповсю дж ення по єпархіях.

На проект Положення про Тимчасове Вищ е Церковне Управління 
Православною Церквою в Україні надійшов лист патріарха Тихона від 26 
вересня 1918 р. у  якому зазначалося, що православні єпархії в Україні 
утворюють церковну структуру з особливими перевагами на автономних  
засадах, що охоплюють місцеві церковні справи: адміністративні (зокрема 
позбавлення сану, призначення вікарних єпископів), просвітницькі, м ісіо
нерські, благодійні, монастирські, господарські, судові. Автономія не п о
ширювалася лише на справи загального церковного підпорядкування.

Отже, як свідчать документи, перелік питань, що вирішувались на 
даном у форумі, був надзвичайно широким і різноманітним. Заверш ую чи  
огляд матеріалів Всеукраїнського Церковного С обору, потрібно відм іти
ти, що поза наш ої уваги залишилось чимало проблем, які ще чекають 
свого дослідника. Безперечно, вони актуальні і сьогодні, особливо в кон
тексті сучасних суспільних викликів та релігійних протистоянь.
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Д О  180-Р ІЧ Ч Я  П .Д . Ш К Л А Р Е В И Ч А :
Ж И Т Т Я , П Р И С В Я Ч Е Н Е  П О Л Т А В С Ь К О М У  К Р А Ю

Сергєєва І.Л.

« Я к щ о  ви  н е  й д е т е  п о  ш л я х у  р о зв и т к у ,  
ви  в с т у п а є т е  н а  ш л я х  р у й н у в а н н я !»

Ц ей вислів, який був його гаслом протягом 
усього життя, Петро Данилович Шкларевич про
мовив у  1897 році на зборах Полтавської 
губернської земської управи. Людина прогресу і 
руху, а не рутини і застою, він сміливо дивився у  
майбутнє і намагався долати проблеми  
Полтавської губернії і стимулювати її розвиток.

У  журналі «Хуторянин» у  розділі «Земська 
хроніка» прізвище Шкларевич пишеться через 
літеру «а», за посиланнями деяких авторів 
зустрічається -  Шкляревич. Встановлено, що 
мова йде про одну й ту саму людину: дата народ

ження та смерті збігається, життєві події також свідчать про те, що це саме 
П. Д. Шкларевич. Перше знайомство автора з цією особистістю відбулося як 
з П. Д. Шкларевичем, тому при викладі матеріалу прізвище буде подано саме 
у  такій версії.

У  цьому році виповнюється 180 років від дня народження видатного 
громадського діяча -  Ш кларевича П етра Даниловича. В ін  народився у
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1841 р. в селищ і Х м елове Роменського повіту Полтавської губернії в 
спадковій дворянській родині. Родина володіла 600  десятинами землі, 
винокурним (спиртовим) заводом. Н а території панського двору була  
розм іщ ена невеличка приватна трикласна школа, в якій навчалось 15-20  
дітей  із більш  зам ож них сімей. Навчали д ітей  один вчитель і священик. У  
школі вчили читати, писати, рахувати, вивчали Закон Бож ий [1; 3].

У  1860 р. П. Д. Ш кларевич закінчив М иколаївське інженерне у ч и 
лище і був направлений до  ш табу генерал-інспектором з інж енерної час
тини. У  1864 р. закінчив М иколаївську інж енерну академію  за 1 розря
дом  і був переведений до  С імферопольської інж енерної дистанції, а у
1865 році переїхав до м. В ознесенськ (колишня Х ерсонська губернія). З
1866 р. перебував на сл уж бі у  начальника інж енерів Фінляндського  
військового округу. У  1868 р. переведений д о  складу Виборзького  
кріпосного інж енерного управління. Вийш ов у  відставку 24 листопада  
1869 р. та оселився у  своєму родовом у маєтку, де присвятив себе  
організації сільського господарства та громадській діяльності. У  1872
1874 рр. був обраний головою  Гадяцько-Роменської м еж ової комісії. 
Обирався гласним Роменських повітових і Полтавських губернських  
земських зборів. У  1884 р. очолював посаду дільничного мирового судді 
Роменського і Полтавського повітів. У  грудні 1889-1892 рр. став дійсним  
членом губернської земської управи, а після смерті А. В . Заленського (3 
квітня 1892 р.), голови Полтавської губернської земської управи (роки 
діяльності 1880-1892 рр.), П. Д. Ш кларевича було обрано на посаду гол о
ви Полтавської губернської земської управи, на якій він працював з 
1892 р. до  1902 р. Д ослуж ився до чину дійсного статського радника (1896  
р.). У  1899 р. при відкритті Полтавського відділення Російського м узи ч
ного товариства він був обраний до  перш ого складу дирекції. Після  
звільнення з посади  голови Полтавської губернської земської управи  
очолював Роменське дворянство, мав статус почесного мирового судді, 
був почесним піклувальником Л убенської гімназії. У  1905 р. увійш ов до  
російської політичної партії «С ою з 17 жовтня» (неоф іційно -  октябристи) 
і групи поміркованих. У  лю тому 1907 р. був обраний членом ІІ 
Державної дум и  від Полтавської губернії. Член аграрної по м ісцевому  
самоврядуванню комісії. Протягом трьох строків обирався Роменським  
повітовим ватажком дворянства (1908-1917  рр.). В ходив до  складу уп ов 
новажених полтавського дворянства на з'їздах О б'єднаного дворянства. 
24 серпня 1911 року обраний членом Д ерж авної Ради Російської ім перії 
від Полтавського земства на м ісце Івана Л еонтовича [2].

З 1892 р. П. Д. Ш кларевич продовж ив справу А. В . Заленського. 
Притаманні йому активна життєва позиція, високі здібності до  
управління, навички господарювання, військова дисципліна і неабиякі 
працьовитість, енергійність та цілеспрямованість дозволили йому набра

246



ти команду однодум ців, мати власну думку щ одо р озв’язання питань, які 
з низки причин покладалися на Полтавську губернську управу. До пря
мих обов ’язків голови та почесних членів земства входило вирішення 
адміністративно-господарських проблем, а саме, на роки діяльності цього 
громадського діяча припало облаштування шкіл, лікарень, будівництво  
залізничних шляхів сполучення, проф есійно-освітн іх закладів, пропа
ганда агрономічних знань, створення курсів з підвищ ення кваліфікації 
лікарів, вчителів, агрономів, статистиків, організація та підтримка 
існую чого кустарного виробництва, розвиток ремісництва, організація  
доступного кредиту, турботи  про поліпш ення техніки сільського госп о
дарства і його економ ічної ситуації тобто всього громадського побуту з 
якого закладається основа основ -  життя і побут населення.

О сновним завданням, на думку П .Д. Ш кларевича, є підняття 
економічного добр обуту населення і розвиток виробничих сил. У сі інш і 
турботи, як покращ ення доріг, пош ирення народної освіти, турботи про 
здор ов’я населення трактувалися як найважливіша мета, яка суттєво 
впливає на збільш ення продуктивності та багатства губернії. В с і свої 
погляди, устремління він докладно викладав у  доповідях на земських  
зборах. Виступав і закликав до  повної солідарності у  земській роботі з 
боку у с іх  майнових і соціальних класів населення і вказував на пряму 
вигідність для крупного землеволодіння прийти на допом огу селянству в 
економічному питанні. Так, на кінець 1897 р. Полтавська губернія серед  
у с іх  земських губерній посідала перше м ісце за розмірами асигнування  
на економічні заходи  та проф есійно-промислову освіту.

Полтавська губернська управа на чолі з П. Д. Ш кларевичєм приді
ляла велику увагу питанням освіти і підготовки кадрів. Брала безп осере
дню  участь у  прийомі учнів до  Л убенської сільськогосподарської школи, 
Полтавської школи садівництва та городництва, М иргородської х удож 
ньо-промислової школи ім ені М. В . Гоголя та ін., розсилаю чи о б ’яви в 
повіти, сусідн і губернії, надаю чи інф ормацію  до  друкованих видань [4]. 
За підписом  П. Д. Ш кларевича, 7 травня 1897 р. Полтавська губернська  
земська управа надала міністру землеробства клопотання з приводу з б і
льшення щ орічно (на протязі чотирьох років) грош ової допом оги  у  р о з
мірі 1500 крб. на організацію  садового господарства Полтавської школи 
садівництва та городництва. Т акож  для навчання учнів М иргородської 
худож ньо-пром ислової школи ім. М. В. Гоголя, зокрема для освоєння  
техніки написання малюнків золотом, було налагоджено зв'язок з шкіря
ною  учбовою  майстернею , що знаходилася у  м. Смілий Роменського  
повіту, щ одо постачання шкіри м ’яких сортів [4]. Також земство утрим у
вало за свій кошт стипендіатів (обдарованих учнів). Так, Полтавському  
земству в ід У сманської повітової управи надавалися на погодж ення спи
ски стипендіатів для продовж ення навчання у  М иргородській худож н ьо-
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промисловій школі ім ені М. В . Гоголя, навчання яких відбувалося за  
кошти земства. Окрім організаційної роботи  та ф інансової підтримки  
проводилася робота з популяризації, яка полягала в організації виставок, 
курсів. Так, 15 червня 1897 р. на базі школи п ід  патронатом Полтавської 
губернської земської управи відбулася третя виставка учнівських робіт.

У  1897 р. П. Д. Ш кларевич виступив з пропозицією  запросити м айс
трів гончарної справи з р ізних м іст Російської ім перії для викладання 
гончарства учням О піш нівської майстерні губернського земства. Ця 
пропозиція заклала фундамент для становлення і налагодження гончарної 
справи у  м. Опішня, яке донині процвітає і в ідомо на весь світ своїми  
глиняними виробами.

Губернська управа здійсню вала закупівлю просвітницької 
літератури -  підручників, посібників, інструментів, матеріалів для нав
чання. Так, у  1897 р. управа звернулася до Комітету товариства народно
го читання (м. Тамбов, Росія) з приводу книг та картин як наочних  
посібників, які закупляло згадане товариство у  м. Парижі (Франція) у  
книжковій мануфактурі Ларусса. Питання полягало у  тому, наскільки ця 
література відповідає вимогам шкіл і наскільки сприймається самим н а
селениям. Також предм етом  звернення було придбання «волш ебного  
фонаря» (проекційний апарат), який коштував 25 крб., для дем онстрації 
навчального матеріалу.

Управа безпосередньо організувала курси з підвищ ення кваліфікації 
вчителів повітових шкіл. Так, 15 травня 1897 р. за кошти губернського  
земства у  розм ірі 600 крб. було організовано курси для Роменського та 
Хоросльського повітових земств [4].

З документів простежується участь П. Д. Ш кларевича та його ко
манди в організації Полтавського досл ідного поля як постійно д ію ч ої 
інституції для потреб агрономії та тваринництва, а також вивчення 
м етодології досл ідн о ї справи. Займався питаннями з  приводу оснащ ення  
досл ідн и х полів та станції сільськогосподарськими машинами та 
механізмами. 30 травня 1897 р. він взяв участь у  роботі ком ісії з питань 
зниження мита на сільськогосподарські машини, очолю ваної В . І. Кова- 
левським [4]. У  зв'язку з діяльністю досл ідного поля, досл ідн ої станції, 
місцевих господарств гостро постало питання про збут
сільськогосподарської продукції. Треба було будувати дороги, щ об ви
ходити на ринки. Завдяки зусиллям П. Д. Ш кларевича на благоустрій  
ґрунтових доріг, магістральних і п ід'їзних зал ізно-дорож ніх ліній було  
виділено урядову субси д ію  у  розм ірі в один мільйон карбованців. Так, 
було проведено залізничну лінію  Київ-Полтава-Лозова яка розв ’язала 
багато проблем. У  1898 р., завдяки поліпш енню  ґрунтових доріг, п осту
пово на протязі чотирьох років з  1895 р. зменш илася провізна плата о д 
ного пуда у  середньом у по губернії на одну копійку.
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П. Д  Шкларевич завжди йшов шляхом розвитку, він підтримав проект 
з організації другого дослідного поля, а потім і цілої мережі таких полів, 
опікувався питаннями по влаштуванню станції, вніс пропозицію щодо ство
рення землеробської ферми, виступив з пропозицію про створення показово
го господарства у  маєтку Бойка. У  проектах 1894 та 1895 рр. показав шляхи 
покращення хлібної торгівлі всередині губернії з невід’ємним використан
ням елеваторів, у  проекті меліорації піщаних просторів (1899 р.) виступав 
про проведення дослідження боліт з метою їх  осушення.

У  листопаді 1901 р. на економічній нараді Полтавського губернсь
кого земства, П. Д. Ш кларевич, активно підтримав запропонований  
М осковським з ’їздом  діячів агрономічної допом оги м ісцевому господар
ству проект запровадження др ібн ої земської одиниці. Ц ей проект вклю
чав у  себе вирішення наступних питань: становлення чітких м еж  
території губернії, право мати свій виборчий виконавчий орган, користу
ватися правом розпоряджатися місцевим бю дж етом  на свої потреби, 
встановлювати свій місцевий податок. Отже, вже тоді піднімалося пи 
тання децентралізації управління, тобто скорочення о б о в ’язків губернсь
кого земства і передача їх  повітовим земствам. П. Д. Ш кларевич прого
лосував «за», він вважав, щ о населення Полтавщини м ає достатній рівень 
освіти для формування органу м ісцевого самоврядування, і що м ісцеві 
мешканці краще знають свої проблеми і до  вирішення їх  будуть  
підходити ретельно та комплексно. Але, на жаль, не всі члени губернсь
кого земства підтримали цей законопроект [5].

Як талановитий фахівець з управління він мав здібності заглядати 
наперед. Завжди тягнувся д о  всього нового, кращого, вбачав перспекти
ву. Петро Данилович розумів, що світ міняється, а з  ним втрачаються 
старі уст о ї та звички ж ити по-старому. П. Д. Ш кларевич, одним із пер 
ш их почав запрошувати на роботу д о  земської управи жінок, тим самим  
попираючи суспільні догм и з приводу місця жінки у  суспільстві [6].

Після Жовтневої революції 1917 року майно пана П. Д. Шкларевича 
було реквізовано. Доля його після 1917 року невідома. За сімейним станом  
він був неодружений. Маєток було перейменовано на честь В. І. Леніна -  
Володимирівкою. Винокурний завод було зруйновано, а у  приміщенні для 
робітників місцеві жителі організували школу. Так утворилась 
Володимирівська початкова школа, а під її дахом Володимирівська сільська 
рада робітничих селянських та червоноармійських депутатів. У  приміщенні 
школи в різні часи були і пологовий будинок, і бібліотека, і сільська рада, і 
квартири для вчителів. До Другої світової війни у  селі Володимирівці діяв 
колгосп імені К. Є. Ворошилова.

П. Д. Ш кларевич являє собою  видатного громадського діяча, в яко
му поєдналися велика ерудиція у  розв ’язанні питань громадського харак
теру з життєвим досв ідом  і спеціальними знаннями. Н е можна ствердж у
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вати, що лише П. Д. Шкларевич активно опікувався проблемами освіти 
та просвітництва, сільського господарства, благодійності, благоустрою, 
адміністративно-господарськими та економічними питаннями. Зрозуміло, 
що разом з ним пліч-о-пліч працювали талановиті соратники з усієї 
губернії, патріоти своєї країни, які так само вболівали за кожну розпоча
ту справу, яку виконували бездоганно, що дало свої плоди у розвитку і 
розквіту Полтавської губернії.
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Д И З А Й Н Е Р С Ь К И Й  «П Р О Р И В » У  В ІТ Ч И З Н Я Н ІЙ  П Р О Д У К Ц ІЇ  
М А С О В О Ї Р А Д ІО Е Л Е К Т Р О Н Н О Ї П Р О М И С Л О В О С Т І  

Н А  П Р И К Л А Д І Р А Д ІО П Р И Й М А Ч А  « З В Е З Д А -54»
З Е К С П О З И Ц ІЇ Д Е Р Ж А В Н О Г О  П О Л ІТ Е Х Н ІЧ Н О Г О  М У ЗЕ Ю

Середін А.П.

Розглядаючи типові масові радіоприймачі кінця 1950-х -  початку 
1960-х років маємо на увазі здебільшого дво- чи тридіапазонні лампові 
стаціонарні пристрої з живленням від мережі змінного струму, поміщені, 
переважно, у дерев’яний футляр (окремі моделі мали і пластиковий кор
пус, як наприклад радіоприймачі « В о р о н е ж -5 8 » , « В о лн а » , « З а р я » ). Яки
хось неординарних дизайнерських якостей, на жаль, дані радіоприймачі 
не мали, тому особливо і не відрізнялися один від одного. Однак, як і з 
будь-якого правила є вийнятки, так само і з ряду одноманітних сірих, 
нічим не примітних моделей типових радянських масових 
радіоприймачів того часу є один яскравий оригінальний радіоприймач, 
причому вітчизняного виробництва.

Мова іде про радіоприймач « З в е зд а -5 4 » , що з 2 кварталу 1 9 5 4  року 
випускав Х а р к ів с ь к и й  з а в о д  « К о м у н а р »  та М о с к о в с ь к и й  з а в о д  « М о с п р и -

250

http://histpol.pl.ua/ru/lichnosti/gosudarstvennye-i-mestnye-deyateli-upravlentsy/uezdnye-predvoditeli-dvoryanstva?id=3459
http://histpol.pl.ua/ru/lichnosti/gosudarstvennye-i-mestnye-deyateli-upravlentsy/uezdnye-predvoditeli-dvoryanstva?id=3459
http://poltavahistory.inf.ua/history12_6u.html
https://www.facebook.com/dibrovathebest/?__cft__%5b0%5d=AZUwFiT2dTvVazv2S4Vp_ATnJjUpEM8YsA3VUNwNJq6PEL1V2FyAVVcr2O1eFfJZRuCHPRK_viO4yoQG5ECYyeDWh-pJ5937x2895Fpu9lIf89Xl0fd5CjkgBVJmEl5ItVOt02WZgryQkpIhO41X-dFt&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/dibrovathebest/posts/825264437634231/


бор». Н а Рис. 1 зображ ено зразок радіоприймача з експозиції Державного 
політехнічного музею.

Рис. 1. Зовнішній вигляд 
радіоприймача «Звезда-54» в 

експозиції Державного 
політехнічного музею

Розробкою  радіоприймача з 
1952 року займався Всесоюзний 
науково-дослідний інститут 
радіомовного прийому та аку
стики ім.. О.С. Попова, скороче
но «ІІРПА» при МРТПСРСР. За 

своїм  зовніш нім оформленням радіоприймач є майже точною  копією  
французького радіоприймача «ЕхсвЫог-52» (Рис.2). Достеменно  
невідомо, яким саме чином французький радіоприймач потрапив до 
Інституту. За однією  з версій, за вказівкою вищого керівництва, фран
цузький приймач спеціально було закуплено за кордоном для подальш ого  
вивчення, копіювання та виробництва. За інш ою  версією  -  цей приймач 
був подарунком французьких дипломатів.

Рис. 2. Французький 
радіоприймач «ЕхсвЫог- 
52» -  прототип дизайну 

радянського 
радіоприймача «Звезда- 

54»
В сього за пер іод ви

пуску радіоприймача, а  це 
з 1954 по 1959 роки, було  
виготовлено близько 674 
тис. одиниць. Розглянемо  
коротко конструкцію радіоприймача.

Отже, радіоприймач «Звезда-54» являє собою  семиламповий суп ер
гетеродинний радіоприймач другого класу, призначений для прийому  
радіостанцій у  діапазонах ДХ, СХ  та трьох п ід  діапазонах КХ. Корпус 
радіоприймача -  штампований металевий, нікельований, із  застосуван
ням багатошарового лакування. Габаритні розміри корпусу -  
530x320x180 мм, вага радіоприймача -  15 кг. Після м одернізації у  треть
ому кварталі 1954 року була розш ирена колірна гама корпусу -  випуска
ли приймачі як червоного, так і зеленого кольору, перших, щоправда,
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було випущено значно більше. Також в ході модернізації змінена 
орієнтація шассі в корпусі -  його встановлювали вертикально, що також 
є незвичним для радіоприймачів того часу (Р и с .3 ). Більше шассі нічим не 
відрізняється від інших приймачів. Варто відмітити, що у приймачі за
стосовано лише дві радіолампи з октальним цоколем, інші -  пальчикової 
серії, хоча на схожих радіоприймачах у той час широковживаними були 
радіолампи з октальним цоколем.

а) б)
Р и с . 3. В а р іа н т и  р о з м іщ е н н я  ш а с с і у  к о р п у с і р а д іо п р и й м а ч а  « З в е з 

д а -5 4 »  д о  м о д е р н із а ц ії  (а) т а  п іс л я  (б)

Цікавим також є виконання передньої частини, особливо елементів 
керуванням радіоприймачем. На передній панелі розташовано три ручки: 
ліва ручка є перемикачем режимів роботи радіоприймача та здвоєна з 
ручкою регулятора тембру, права ручка є регулятором гучності, яка 
суміщена з вимикачем живлення радіоприймача. Посередині знаходиться 
багатофункціональна ручка (і це є цікавою особливістю радіоприймача), 
якою можна перемикати діапазони, переміщуючи її по горизонталі, та 
налаштовувати на радіостанції при її обертанні.

Акустична система радіоприймача складається із двох широкосму
гових гучномовців, діапазон відтворюваних частот 1 5 0  -  7 0 0 0  Г ц , 
вихідна потужність сягає 1 .5  В т , що є типовим для радіоприймачів ниж
чих класів (2-4) того періоду.

Цікавим є напис на шассі радіоприймача -  « И Ш » . Розшифровується 
він як « И зд е л и е  Ш и р п о т р е б а » .  Справа у тому, що у післявоєнні роки, 
керівництвом С Р С Р  було прийняте рішення, згідно з яким оборонні 
підприємства С Р С Р  разом зі спеціальною продукцією повинні випускати 
ще й товари народного вжитку (так званий «ширпотреб»).

Ось такі найкрасивіші радіоприймачі випускали вітчизняні 
радіозаводи на теренах СРСР.
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А Д М ІН ІС Т РА Т И В Н И Й  У С Т Р ІЙ  Х А РК ІВ С Ь К О Ї О К РУ Г И  1923-1930 рр.
Скляр В.М.

Харківську округу створено відповідно до  постанови Всеукраїнсько
го Центрального Виконавчого Комітету (ВУ Ц ВК ) від 07 березня 1923 
року «Про адміністративно-територіальний поділ  Харківщ ини» у  складі 
24-х  районів на території колиш ніх Харківського, Валківського, Вовчан- 
ського та Зміївського повітів Харківської губернії [1].

У  м еж ах колишнього Харківського повіту створено 10 районів: Х ар 
ківський, Вільшанський, Деркачівський, Золочівський, Коротичанський, 
Козаче-Лопанський, Липецький, Люботинський, М ерефянський та Ц ир- 
кунівський. Н а теренах колишнього Валківського повіту з ’явилися 4 
райони: Валківський, Коломацький, Комиш евський (М иколо-
Комишеваський), Н ово-Водолазький (Водолазький). На території колиш 
нього Вовчанського повіту створено 5 районів: Вовчанський, Біло- 
Колодязький, П еченізький, Рубіжанський, Хотомлянський. Н а основі 
колишнього Зміївського повіту утворено також 5 районів: Зміївський, 
Коробчанський, Олексіївський, Таранівський, Чугуївський.

Відповідно до  постанови В У Ц В К  від 05 січня 1925 року «Про зміни  
в адміністративно-територіальному поділ і Харківщ ини й Полтавщини» 
ліквідовано 6 районів. Зокрема, після ліквідації М иколо-Комиш еваського  
району його територію  розподілено м іж  Валківським, Н ово-Водолазьким, 
Коломацьким районами Харківської округи та Красноградським районом  
Красноградської (Червоноградської) округи. Територію  Козаче - 
Лопанського району передано до  Деркачівського та Золочівського райо
нів. Територія Циркунівського району ввійшла до  складу Деркачівського, 
Липецького, Старо-Салтівського та Харківського районів. Територію  
Коротичанського району включено д о  складу Л ю ботинського, М ереф ян- 
ського та Харківського районів. Коробчанський район розподілено м іж  
Печенізьким та Чугуївським районами. Територія Х отомлянського райо
ну ввійшла до  складу Старо-Салтівського та Печенізького районів. Т оді 
ж  Рубіжанський район перейменовано у  Старо-Салтівський з перенесен
ням районного центру із села Рубіж не до  села Старий Салтів [2]. Тобто, 
на 05 січня 1925 року до  Харківської округи належало 18 районів, а не 24, 
як це було у березн і 1923 року.

Богодухівську округу створено 07 березня 1923 року відповідно до  
П останови В У Ц В К  «Про адміністративно-територіальний поділ Харків
щ ини» у складі 12 районів на теренах колиш ніх Богодухівського, О хтир- 
ського та частини Л ебединського повітів Харківської губернії, а також  
частини Зіньківського повіту Полтавської губернії [1]. 7 районів цієї 
округи пізніш е (у червні 1925 року) ввійшли д о  складу Харківської окру
ги. На теренах колиш нього Богодухівського району утворено Б огодухів-
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ський, Красно-Кутський, Колонтаївський, Сіннянський райони. У  меж ах  
колишнього Охтирського повіту створено Охтирський, Велико- 
Писарівський, Кириківський та Н ово-Рябинівський райони.

12 л и стопада 1923 року Б огодухівськ у округу перейм еновано на 
О хтирську, із  п еренесенням  центру округи з м іста Б огодухова  до  м іста  
О хтирки. 05 січня 1925 року Н о в о - Р я б и н ів с ь к и й  район  ліквідовано, а 
його територ ію  р озп од іл ен о  м іж  Б огодухівським  та О хтирським р а й о 
нами О хтирської округи. У  червні 1925 року в ідп ов ідн о д о  П останови  
В У Ц В К  «П ро скасування О хтирської округи на Х арківщ ині» д о  ск л а
д у  Х арківської округи приєднано 7 районів: О хтирський, Б огодух ів сь -  
кий, В елико-П исарівський, Кириківський, К олонтаївський, К расно - 
К утський, С іннянський [3].

Н а час перепису населення у  грудні 1926 року до  складу Харківської 
округи належали також Старовірівський та Л озівський райони. Старові- 
рівський район створено 07 березня 1923 року у  складі Красноградської 
(Червоноградської) округи у  м еж ах колишнього Красноградського (Кон- 
стянтиноградського) повіту Полтавської губернії відповідно до  П остано
ви В У Ц В К  «Про адміністративно-територіальний устрій  Полтавщини» 
[4]. 03 червня 1925 року після ліквідації Красноградської округи перева
жна більшість її  районів передано до складу Полтавської округи, а Ста- 
ровірівський район приєднано до  Харківської округи [3].

Лозівський район створено у  складі Павлоградської округи Катери
нославської губернії, відповідно до  П останови В У Ц В К  від 07 березня  
1923 року «Про адміністративно-територіальний устрій  Катеринослав- 
щ ини» [5]. 16 червня 1926 року, відповідно до П останови В У Ц В К  «Про 
скасування Павлоградської округи УСРР» Л озівський район передано до  
Харківської округи[6].

Отже, початково (у березн і 1923 року) до  складу Харківської округи  
входили 24 райони. Н а час перепису населення у  грудні 1926 року ця 
округа о б ’єднувала 27 районів. У  тому числі 18 районів із  початкового 
складу Харківської округи, 7 районів зі складу розф орм ованої Охтирської 
округи (початкова назва -  Богодухівська округа), 1 район ліквідованої 
Красноградської (Червоноградської) округи, 1 район розф ормованої Пав
лоградської округи.

Протягом 1928-1929 рр. у  Харківській окрузі відбулася ліквідація 3-х  
найменших за чисельністю населення районів: Сіннянського, Біло- 
Колодязького та Колонтаївського. Зокрема, Сіннянський розподілено між  
Богодухівським, Велико-Писарівським, Золочівським районами. Територію  
Біло-Колодязького включено до Вовчанського та Печенізького районів. Коло- 
нтаївський розподілено між Красно-Кутським та Коломацьким районами. 
Тобто, на початок 1930 року Харківська округа мала у  своєму складі 24 райо
ни, як і при її створенні у  1923 році, але була значно більшою за площею.
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За П остановою  В У Ц В К  і Раднаркому України від 13 червня 1930 
року «Про реорганізацію  округ УСРР» переважна більшість районів р о з
формованих Ізю мської та К уп ’янської округи ввійшли до складу Х арків
ської округи [7].

В ідповідно до П останови В У Ц В К  і Раднаркому України від 05 вере
сня 1930 року «Про ліквідацію округ та перехід  на двоступеневу систему  
управління» Харківську округу, як і всі інш і округи в Україні, ліквідова
но. Т оді ж  розформовано 7 районів колиш ньої Харківської округи (без 
урахування районів, переданих зі складу Ізю мської та К уп ’янської 
округ): Харківський, Вільшанський, Деркачівський, Люботинський, М е- 
рефянський, Кириківський та Таранівський. Зокрема, д о  Харківської 
міської ради приєднано Харківський район повністю , а частково В іль
шанський, Деркачівський, Л ю ботинський та М ерефянський райони. Ч ас
тину території Вільш анського району передано до  Богодухівського та 
Золочівського районів. Частину теренів Деркачівського району р озп од і
лено м іж  Золочівським та Липецьким районами. Територію  Л ю ботинсь- 
кого району приєднано до  Богодухівського, Валківського та Н ово- 
Водолазького районів. Частину території М ерефянського району переда
но до  Зміївського та Н ово-Водолазького районів [8].

Також у  вересні 1930 році територію  розформованого Кириківського 
району розподілено м іж  Охтирським та Велико-Писарівським районами. 
Т оді ж  д о  складу Велико-П исарівського району приєднано 4 сільські 
ради Тростянецького та 2 сільські ради Краснопільського району колиш 
ньої Сумської округи. П ісля ліквідації Таранівського району 9 його сіль
ських рад передано д о  Зміївського району, а 1 -на сільська рада ввійшла 
до складу Старовірівського району [8]. Тобто, адміністративно - 
територіальні зм іни у  вересні 1930 році стосувалися 17-ти із  24-х  районів  
Харківської округи.

За адміністративно-територіальною реф орм ою  у  вересні 1930 року 
у с і райони розподілено на 3 категорії «за кількістю населення, перспек
тивами зросту, можливістю  інтенсиф ікації господарства та інш ими ек о
номічними ознаками» [8]. Із 17-ти районів розформованої Харківської 
округи до  ІІІ-ої (найвищ ої) категорії в іднесено 3 райони: Богодухівський, 
Вовчанський, Охтирський; до ІІ-ої категорії -  7 районів: Валківський, 
Велико-Писарівський, Зміївський, Золочівський, Красно-Кутський, Л о- 
зівський, Чугуївський; д о  І-о ї (найнижчої) категорії -  також 7 районів: 
Коломацький, Липецький, Н ово-Водолазький, Олексіївський, П еченізь
кий, Старовірівський, Старо-Салтівський. Варто зазначити, що із  50-ти  
районів України ІІІ-ої категорії -  3 райони входили д о  Харківської округи  
(6%), із  112-ти районів ІІ-ої категорії -  7 районів (6,25% ), із 322 -х  районів  
І-ої категорії -  7 районів (2,17% ). Т обто, на відміну від інш их округ Укра-
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їни, у  Харківській окрузі переважна більшість районів (10 із  17-ти) нале
жали до  ІІ-ої та ІІІ-ої категорії, а не до  І-о ї (найнижчої) категорії.

Отже, Харківська округа існувала з березня 1923 року до вересня  
1930 року, однак кількість районів у  її складі постійно змінювалася. П е
репис населення у  грудні 1926 року проводився у  27-м и  районах. Н а цій  
території, при створенні округ у  1923 році нараховувалося 34 райони, а у  
вересні 1930 року при розформуванні Харківської округи залиш илося  
лише 17 районів.
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Н А У К А  В  У К Р А ЇН С Ь К О М У  С У С П ІЛ Ь С Т В І: С Т А Н , П Р О Б Л Е М И , 
П Е Р С П Е К Т И В И  (С О Ц ІО Л О Г ІЧ Н И Й  А Н А Л ІЗ)

Смакота В.В.

Показники досягнень країн в економічному розвитку демонструю ть  
незмінний зв'язок останнього з рівнем вкладень в наукові розробки: л ід е
ри світового масш табу відрізняються найбільшими витратами на д о сл і
дж ення і пов'язаний з ними високотехнологічний сектор економіки. Фак
тично в сучасном у світі фіксуються максимальні за всю  істор ію  людства  
витрати на науково-освітню  діяльність, і  в більш ості випадків цю  ф унк
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цію бере на себе держава як максимально зацікавлений у відтворенні 
інтелектуального потенціалу суспільства суб’єкт.

Згідно з рекомендаціями ЮНЕСКО, для сталого розвитку економіки 
в ХХІ ст. країна зобов'язана виділяти на науку не менше 2% свого ВВП; і 
тільки при витратах, що перевищують 0,9% ВВП країни, активізується 
економічна функція науки. В доповіді ЮНЕСКО по науці зазначається, 
що в деяких країнах, які традиційно мали досить потужні системи вищої 
освіти і широкий контингент вчених та інженерів, НДДКР не отримують 
гідної уваги з боку національного уряду: різною мірою це явище спосте
рігається в Бразилії, Індії, Ірані, Канаді, Російській Федерації, Україні і 
Південній Африці [Доклад ЮНЕСКО по науке: с. 53]. В Україні держав
не фінансування науки останніми роками було зменшено до 0,18% ВВП.

Розуміння істотної ролі науки в сучасному суспільстві властиво бі
льшості українських громадян впродовж принаймні двох десятків років. 
Як свідчать результати національного дослідження, проведеного Інститу
том соціології НАН України ще в 1998 р., думку щодо першочергової 
важливості науки в суспільстві («суспільство не може існувати без нау
ки») на той час поділяли 50% респондентів; за те, що «наука приносить 
більше користі, ніж шкоди» (умовно позитивне ставлення), висловились 
19% опитаних. Нейтральну позицію щодо ролі науки у суспільстві («нау
ка сама по собі, а реальне життя саме по собі») засвідчили 17% опитаних, 
негативну («наука приносить більше шкоди, ніж користі» та «існування 
суспільства можливо без науки») -  14% громадян [Академічна наука і 
науковці в сучасній Україні: с. 6].

Через п’ять років, в дослідженні 2003 р., у 83% громадян не викли
кала сумніву теза «суспільство не може існувати без науки»; в тому, що 
суспільство здатне обійтися без науки, були впевнені 6% опитаних [Су
часна українська наука у соціологічному вимірі: с. 18].Ще п’ять років 
потому, в моніторинговому дослідженні 2008 р., респонденти трохи 
менш категорично висловлювались щодо ролі науки в українському сус
пільстві, але через вісім років (в 2016 р.) відсоток впевнених в її суттєвій 
ролі знову збільшився, причому за рахунок саме тих, кому раніше було 
важко визначитися з відповіддю (табл. 1).

Таблиця 1

Як би Ви оцінили роль науки в сучасному українсь
кому суспільстві?

2008 р.

N=1800

2016 р.

N=1802

Суспільство не може існувати без науки 62,0 78,6

Існування суспільства можливе і без науки 6,1 5,9
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(Суспільство може існувати і без науки)*
Важко відповісти 31,7 15,3

Не відповіли 0,2 0,2

*Варіант відповіді в дослідженні 2016 р.

Втім, незважаючи на достатньо стійке позитивне ставлення насе
лення до науки взагалі, оцінка її стану та перспектив в країні доволі пе
симістична, що в основному є об’єктивним розумінням проблем вітчиз
няної наукової сфери (т а б л . 2).

Т а б л и ц я  2

Оцінка стану української науки громадянами України (2008 р.

N=1800, %)

Я к  В и  д у м а єт е , у к р а їн с ь к а  н а у к а  с ь о го д н і: %

В основному знаходиться на світовому рівні 5,9

Лише з ряду проблем є світовим лідером, у цілому ж трохи 
відстає

23,0

Істотно відстає від передового рівня світової науки 37,4

Важко відповісти 33,4

Не відповіли 0,2

До того ж, на той час в успішний розвиток науки в Україні у най
ближчі роки вірило 13% опитаних, а більше третини опитаних (38%) не 
змогли дати будь-який прогноз (і відмітили варіант «Важко відповісти»).

В 2015 р. дослідники змінили шкалу відповідей на запитання щодо 
оцінки стану української науки (т а б л . 3); втім, частка респондентів, впе
внених у високому рівні її розвитку, практично залишилась в межах при
близно десятої частини опитаних.

Т а б л и ц я  3

Оцінка стану української науки громадянами України (2015 р.

N=1802, %)

Я к  би  В и  о ц ін и л и  р ів е н ь  в іт ч и з н я н о ї н а у к и  п о р ів н я н о  з і  с в іт о - %
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в и м  р ів н е м ?  :

Суттєво відстає від світового рівня 42,4

Дещо відстає від світового рівня 25,5

Загалом відповідає світовому рівню 7,8

Відповідає, а по за деяким позиціям навіть випереджує світо
вий рівень

4,3

Важко відповісти 18,5

Не відповіли 1,6

У відповідності з судженнями про українські наукові досягнення, 
респондентами було визначено і роль науки в розвитку й оновленні укра
їнського суспільства: загалом вона оцінюється громадськістю в 2,7 бали 
(за 5-ти бальною шкалою, де 1 -  зовсім незначна роль, а 5 -  дуже значна). 
Разом з тим, більше третини опитаних (36%) були впевнені в незмінності 
стану вітчизняної науки в найближчі роки; про погіршення ситуації зая
вили 21% опитаних, і майже стільки ж (26%) не змогли визначитись з 
відповіддю; покращення очікували 18% опитаних.

Цікаво, що при цьому в 2015 р. біля чверті опитаних громадян (22%) 
вважають трудову діяльність наукових працівників найбільш значущою 
для країни (вони входять до «вісімки лідерів» в цьому рейтингу разом з 
працівниками сільського господарства (44%), підприємцями (40%), робі
тниками (39%), політиками (35%), медпрацівниками і керівниками підп
риємств (по 24%), ІТП (23%))*.

Достатньо стабільною останнім часом є і думка населення щодо 
пріоритетності вибору експертів, яким належить розробляти державні 
програми розвитку. Найбільшу підтримку опитаних в дослідженнях 2014 
р. та 2016 р. одержали саме вітчизняні вчені (т а б л . 3 ).

Т а б л и ц я  3

О ц ін к а  п р іор и т ет н ост і р ек ом ен дац ій  ек сп ер тів  гр ом адя н ам и  
У к р аїн и  (2016 р. N=1800, %)
Н а  В а ш у  д ум ку , н а  ч и ї  р е к о м е н д а ц ії ,  н а с а м п е р е д , 
м а є  с п и р а т и с я  в л а д а  п р и  р о з р о б ц і п р о гр а м и  р о з 
в и т к у  У к р а їн и ?*

2014 р. 
N=1700

2016 р.
N=1802

Політиків та державних діячів України 20,3 25,7
Представників бізнесу та керівників підприємств 24,1 21,4
Вітчизняних вчених 35,4 33,2
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Закордонних експертів 24,2 25,1
Громадських організацій України 19,1 16,8
Інших 2,0 1,1
Важко відповісти 25,9 22,8
Н е відповіли 0,3 0,2

*Респондент міг обрати кілька варіантів відповідей

Однак, всупереч суспільній дум ці, фінансування наукової сф ери за 
весь період існування української науки не було достатнім  для отримання  
помітного економічного ефекту. За роки незалеж ності український н ау
ковий кадровий потенціал істотно скоротився; впала кількість наукових 
дослідж ень та розробок, припинився прихід в науку м олодих кадрів, 
тобто український освітній потенціал практично не перетворюється на 
науковий, адже за весь час незалеж ності останній не демонстрував суттє
вого зростання. Навпаки, в останні десять років, коли розвинуті країни 
почали нарощ увати наукові витрати, ситуація в Україні продовжувала  
погіршуватися. Так, кількість працівників, задіяних у  виконанні наукових  
дослідж ень і розробок, з 2010 по 2013 рр. зменшилась з 182 тис. д о  155 
тис. осіб; починаючи з 2014 по 2019  рр. -  з 136 тис. до  79 тис. осіб  (хоча з 
2016 року дані наведено б ез урахування науково-педагогічних працівни
ків, які не виконували наукові дослідж ення і розробки, тенденція падіння  
загальної чисельності наукових працівників виявляється стійкою ) [Кіль
кість працівників, задіяних у  виконанні наукових досл ідж ень і розробок  
за категоріями персоналу].

Очевидно, що відновлення українського наукового потенціалу в 
найближчій перспективі здається малоймовірним, адже цей процес пот
р ебує багаторічних цілеспрямованих дій  держави, починаю чи з підтрим 
ки якісної освіти населення на всіх  її  рівнях і закінчуючи інфраструктур- 
ними витратами, зусиллями зі створення наукового товариства, м іж наро
дного співробітництва і т.д., що за існую чого мінімального рівня зацікав
леності держави в зазначеному є доволі оптимістичним сценарієм.

*В моніторинговому досл ідж енні 2015 р. нами було поставлено за 
питання «Трудова діяльність яких проф есійних груп сьогодні є найбільш  
значущ ою  для економічного розвитку наш ої країни?»
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Н А У К О В А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  Є .П . В О Т Ч А Л А  В  С Т ІН А Х  
К И ЇВ С Ь К О Г О  П О Л ІТ Е Х Н ІЧ Н О Г О  ІН С Т И Т У Т У  

Солдатова Г.В.

В кінці 90 -х  років Х ІХ  ст. на території України стрімко розвивалися 
промисловість, торгівля та сільське господарство. В  цих ум овах з ’явилася 
гостра потреба у  вітчизняних інж енерно-технічних кадрах та вчених - 
агрономах. У  1897 р. уряд прийняв ріш ення про відкриття Київського 
політехнічного інституту (КПІ), який складався з чотирьох відділень: 
механічного, хім ічного, інж енерного та сільськогосподарського (з 
1918 р. -  агрономічний факультет).

В ж е 1 вересня 1898 р. за рекомендацію  К.А. Тимірязєва ординарним  
проф есором  по кафедрі ф ізіології рослин і м ікробіології факультету сіль
ського господарства і лісівництва було призначено видатного ботаніка, 
фізіолога рослин Євгена Пилиповича Вотчала (1864-1937), яку він оч о
лював потім тривалий час -  з 1898 по 1932 рр. [1].

Ф ігура Є.П. Вотчала є знаковою в істор ії Київського політехнічного  
інституту. Вагомим є внесок вченого в розбудову КПІ: Євген Пилипович  
був членом будівельної ком ісії зі спорудж ення корпусів; очолив роботу  
щ одо організації кафедри ботаніки для сільськогосподарського та х ім іч 
ного відділень; склав план розбудови  ботанічної лабораторії та ботаніч
ного саду. Як видатний організатор науки, Є.П. Вотчал був дотичний до  
створення на базі сільськогосподарського відділення КПІ низки навчаль
них закладів та науково-дослідних установ. Будучи талановитим п едаго
гом, Є.П. Вотчал вписав яскраву сторінку в історію  вищ ої сільськогос
подарської освіти, створивш и в стінах інституту наукову школу україн
ських фітофізіологів.

Безперечною  заслугою  Є.П. Вотчала є заснування в ботанічній лабо
раторії Київського політехнічного інституту м ікробіологічного відділу, 
адже ведення занять зі студентами з ц іє ї дисципліни було новацією, котра 
до того часу заперечувалася багатьма вченими. В ж е в 1905 р. курс з м ік
робіології став о б о в ’язковим для сільськогосподарського відділення.

П ісля закінчення організаційно-будівельного періоду в КПІ наукова 
діяльність Є.П. Вотчала активізується, коло його наукових інтересів р о з
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ш ирюється [2, 3]. О сновну увагу вчений приділяє традиційному для ньо
го напрямку -  дослідж енням  ф ізіології деревних рослин. Н асамперед  
предметом дослідж ення є рух води (пасоки) в деревині, її хім ічні особл и 
вості, тиск у  водоносній  систем і (1902), м еханізм  всмоктування кореня, 
випаровування листків та інше.

В П олітехнічному інституті Є.П. Вотчал продовжив розробки з ви
вчення кореня рослини, зокрема, вплив ступеня подрібненості грунту на 
роботу кореня. Результати дослідж ень виявили більш  складний характер 
такого взаємозв’язку, порівняно із загальноприйнятим на той  час уявлен
ням (1904). В ж е у  1914 р. Є.П. Вотчал разом  зі своїм  учнем
О.О. Табенцьким почав дослідж увати вплив зовніш ніх ум ов на нагніта
льну роботу кореня. Велике значення мали роботи  з вивчення електроф і
зіол огії дерева -  вперше в країні дослідж ення виконувалися в природних  
ум овах на високостовбурних деревах. Також вчений цікавився електроп
ровідністю  та радіоактивністю  повітря, яке оточує рослину, вивчав вплив 
листків на його іонізацію  (1920). У  вересні 1920 р. на базі агрономічного  
факультету КПІ був створений Київський сільськогосподарський інсти
тут (КСГІ), який територіально д о  1929 р. був з П олітехнічним інститу
том  єдиним науково-навчальним комплексом. Євгена Пилиповича було  
призначено завідую чим  кафедрою  ботаніки Київського сільськогоспо
дарського інституту. Отже, наукова діяльність Є.П. Вотчала в стінах КПІ 
продовжувалася [4].

Результати роботи  ботанічної лабораторії Київського політехнічного  
інституту та значення діяльності в меж ах ц ієї установи Євгена П илипо
вича важко переоцінити. Окрім значних наукових досягнень, зроблених в 
вченим під час роботи  в КПІ, в лабораторії Є.П. Вотчала досліджувалися  
ф ізіологічні особливості рослини в природних умовах. Таким чином було  
започатковано новий екологічний напрямок в ф ізіології рослин в Україні. 
Завдяки педагогічній майстерності Є.П. Вотчала, ботанічна лабораторія  
КПІ стала колискою численних наукових кадрів, багато з  яких пізніше 
стали провідними вченими в галузі ф ізіології та анатомії рослин. М ож на  
переконливо стверджувати, що саме в стінах Київського політехнічного  
інституту зародилася потужна наукова школа українських фітофізіологів.
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Я Д Е Р Н А  ІН Д У С Т Р ІЯ  С Р С Р  
Тарасенко Л.П., Тарасенко О. Є.

За кілька тижнів до закінчення другої світової війни дві атомні бом
би потужністю близько 20 кілотонн кожна були скинуті на японські міста 
Хіросіма і Нагасакі, вибухи яких привели до величезних жертв та колоса
льних руйнувань. Застосування ядерної зброї не було викликане військо
вою необхідністю: правлячі кола США, переслідуючи політичні цілі, 
лише хотіли продемонструвати всьому світу свої можливості застосуван
ня нової надпотужної зброї масового ураження.

Радянський атомний проєкт бере свій початок в 1942 році, коли 
Сталін, одержавши відомості про прагнення США та Німеччини оволоді
ти цією суперзброєю, вимовив одну фразу: "Потрібно робити". В умовах 
війни робота в цьому напрямку йшла вкрай важко, але 29 серпня 1949 р., 
коли на полігоні під Семипалатинськом (Казахстан) відбулося успішне 
випробування першої радянської атомної бомби, ядерна монополія США 
була ліквідована.

Всю роботу з організації радянського атомного проєкту можно 
розділити на два етапи. Перший, підготовчий (1942-1945 рр.), почав
ся з постанов про організацію видобування та використання атомної 
енергії урану. Початком другого стало бомбардування японських 
міст та перше в світі випробування атомної бомби США, що приско
рило форсування робіт з атомного проекту СРСР. Роботи, пов’язані з 
розвитком реактивної техніки, вважалися найважливішим держав
ним завданням.

Створення першої радянської атомної бомби породило особли
ву форму механізму керування розробками і особливу форму вироб
ничо-побутової інфраструктури -  закриті міста-заводи. Найбільше 
скупчення таких строго закритих інтелектуально-виробничих анкла
вів було на Уралі.

Пропонуємо переглянути перелік назв деяких ядерних полігонів, 
уранових і плутонієвих виробництв, заводів і комбінатів, які брали участь 
у створенні і виготовленні ядерних боєприпасів:
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1. 2-й  Д Ц Н Д В П  М О  
СРСР,
м .С емипалатинськ, м. 
К араганда, П авло
градська область 
(СРСР). С творений 
14.11.1946 р.

2 -й  Д ерж авний центральний науково- 
дослідний випробувальний полігон  М О  СРСР 
(С емипалатинський ядерний  полігон) Закри
тий 29.08.1991 р.

2. 6-й ДЦ П  М О  С РСР 
архіпелаг Н ова Зем 

ля. С творений 
31.07.1955 р.

6-й Д ерж авний центральний полігон  М О  
С РСР (ядерний п олігон  Н ова Земля) останнє 
ядерне випробовування -  24 ж овтня 1991 р .)

3. 71-й  полігон  ВПС 
селищ е Багерове, 

К ерченський п івост
рів

71-1 полігон  В ійськово-повітряних сил С РС Р ( 
в\ч 93851). С творений 27.08.1947 року для 
проведення випробувань макетів атомних 
бомб.

4. УЕХ К-813 м. Сверд- 
ловськ -44 (нині м. 
Н овоуральськ)

У ральський електрохім ічний ком бінат №  813 ( 
для центрифуж ного збагачення урану)

5. А Е Х К  -  820 
м. А нгарськ

А нгарський електролізний х ім ічний  ком бінат 
№  820 ( С творений 10.03.1954 р. для отри
мання гексаф ториду урану і газодиф узного 
способу його збагачення).

6. К ЕХ З
м. К расноярськ-45

К расноярський електрохім ічний завод для 
виробництва високозбагаченого урану для 
збройових цілей. С творений в 1956 р.

7. КЧХ К -752 
м. К ірово-Чепецьк, 
К іровської обл.

К ірово-Ч епецький хім ічний ком бінат №  752 ( 
виробництво збагаченого літію  для терм ояде
рної зброї. С творений в 1950 р.

8. Н ЗХ К -80 
м. Н овосибірськ

Н овосибірський завод х ім ічних концентратів 
№ 80 ( виробництво ядерного палива для 
ядерних реакторів). С творений 28.09.1948 р.

9. М БЗ-12
м. Е лектросталь, 
М осковська обл.

М аш инобудівний завод №  12 (виробництво 
тепловиділяю чих елементів (ТВ ЕЛ ) для А ЕС, 
ядерних енергетичних реакторів, установок. 
С творений 13.10.1945 р.

10. В О  «ЧМ З»-544 
м. Глазов , У дмуртія

В иробниче о б ’єднання «Ч епецький м ехан іч
ний  завод №  544» (виробництво металічного 
урану для ядерних реакторів).С творений 13.10 
1945 р.

11. В О  «М аяк» 
м. Челябінськ-40 
(м. О зерськ)

В иробниче о б ’єднання «М аяк» (ком бінат №  
817).В иробництво високозбагаченого плуто
нію  для збройових цілей. С творений 1948р.

12. С ХК-816 
м .Томськ -7

С ибірський хім ічний ком бінат №  816. Для 
збагачення урану, отрим ання чистих з ’єднань
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(м. С єверськ) плутонію  і урану.Створений26.03.1949р.
13. КГХ К-815

м .К расноярськ-26
(м .Ж елезногорськ)

К расноярський гірничохім ічний ком бінат №  
815. Для напрацю вання збройового плутонію  
в пром ислових реакторах і його виділення на 
радіохімічному заводі. Створений 26.02.1950 р.

14. ЕМ З «Авангард» 
м.Арзамас-16 
(м. С аров)

Електром еханічний завод «А вангард». П ерш е 
серійне ядерне п ідприєм ство для забезпечення 
РА  і В М Ф  ядерною  зброєю . С творений 
03.03.1949 р.

15. ЕХ П -418
м.С еврдловськ -45 
(м .Лєсной)

К ом бінат «Електрохімприлад». В иготовлення 
ядерних боєприпасів і зарядів. С творений 
06.06.1947р.

16. П БЗ-933 м. Златоуст- 
36 (м .Трьохгорний)

П риладобудівний завод №  933. С ерійний 
випуск ядерних боєприпасів. С творений 
24.01.1952 р.

17. В О  «Старт» 
м .П енза-19 
(м .Зарічний)

В иробниче о б ’єднання «Старт» (завод №
1134. С ерійне виробництво продукції для 
ядерних боєприпасів. С творений 20.07.1954 р.

18. В О  М З «М олнія» 
м .М осква

В иробниче о б ’єднання «М аш инобудівний 
завод «М олнія». В иготовлення хім іко- 
технологічного і гірничорудного обладнання і 
корпусів ядерних авіабомб. В ипуск обладнан
ня для приладів, в т.ч. блоки автом атики і 
ядерні боєприпаси. Створено 14.09.1945р.

19. УЕЗ-707
м. С вердловськ
(м .Єкатеринбург)

У ральський електромеханічний завод №  
707.В иробництво блоків автом атики, пультів 
керування центрифугам и та  сам их центрифуг 
для поділу ізотопів урану. С творений в 1945 р.

Про ці місця ніколи не мала дізнатися «ворожа розвідка», сю ди не мав 
долетіти ж оден «ворожий літак» (супутників ще не було), тут не мало жити 
багато лю дей -  лише ті, кого можна було ізолювати на суперсекретному 
виробництві атомних бомб. М іста впродовж тривалого часу не мали назв, в 
радянських документах вони позначалися як, наприклад, Челябінськ-40, яке 
лише в 1994 році отримало назву без номерів -  його назвали Озерськ. Протя
гом усіх  років вони забруднюють довкілля своєю діяльністю, також там 
бували й аварії, які приховували, адже, головне -  зробити атомні бомби, тож  
«все для фронту, все для перемоги!». Численні епізоди історії атомного про
екту СРСР й донині складають державну таємницю.
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П ІО Н Е Р  П Л А Н Е Р И З М У , А В ІА Ц ІИ Н И И  К О Н С Т Р У К Т О Р , 
В И К Л А Д А Ч  І Ж У Р Н А Л ІС Т  Г. П . А Д Л Е Р  

(Д О  135-Р ІЧ Ч Я  В ІД  Д Н Я  Н А Р О Д Ж Е Н Н Я )
Татарчук В.В.

Георгій Петрович Адлер (1886-1965) увійшов до числа засновників віт
чизняної авіації, збудувавши ледь не перший в Російській імперії планер.

В насиченому авіаційному житті київських конструкторів на м еж і 
1910-х років, на фоні їхн іх  творчих досягнень і зверш ень виділялася д о 
сить колоритна фігура Георгія Петровича А длера (1886-1965), насичене 
подіями життя якого склалося досить суперечливо.

В історії авіації Георгій Петрович відомий саме з прізвищ ем Адлер. 
В ін  народився 13 (за юліанським стилем, або 25 вересня -  за григоріансь
ким) 1886 р. п ід  ім ’ям Іосифа (!) в родині вихреста з євреїв Марка В о л о 
димировича і М арії Коган. М ісцем  народження майбутнього авіаконст
руктора вказується м. Сергіїв П осад Дмитровського у їзду  М осковської 
губернії. А ле в 1883 р. на прохання його матері, яка в цей час вже р озл у
чилася зі своїм  чоловіком, вийшла зам іж  вдруге і мала прізвище Львова, 
7 (19) липня 1889 р. його перехрестили в православну віру й назвали на 
честь Святого Георгія; по-батькові він став називатися Петровичем, на 
честь восприємника Петра Петровича Протасова. О бряд був здійснений  
в Покровській церкві м. С ерпухова (М осковська губернія) [1, арк. 21]. Це 
дійство мало вимуш ений характер у  зв ’язку з ганебною  практикою «см у 
ги осілості» для осіб  іудейського віросповідання в Російській імперії.

Зміна віросповідання дозволила Г. П. А длеру закінчити в 1904 р. К и
ївське реальне училищ е, в пер іод навчання в якому він збудував чи  не 
перш ий в Російській ім перії планер, який нагадував собою  примітивного 
повітряного змія площ иною  8 кв. м. Злітати він повинен був після р озго 
ну на велосипеді. Кут атаки носійної поверхні змінювався за допом огою  
лямки, що надягалася на ш ию  авіатора. Горизонтальна поверхня хвоста  
відігравала роль стабілізатора. Перш а спроба польоту закінчилася катас
трофою . В  планері №  2 акцент зосередж ено на малі ш видкості та автома
тичну стійкість. П оліт на планері тривав 20 сек  і теж  завершився аварією. 
Свій третій планер А длер розбив вже на 4-й  секунді.
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В 1905-1908 і 1910-1912 рр. Г. П. А длер навчався на механічному  
відділенні Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ 
(КПІ) [1, арк. 18]. В ін  наполегливо продовжував працювати над створен
ням керованого планера. В  1908 р. він збудував новий планер з бамбуку, 
який встановлювався на двохколісне ш асі, мав заднє кермо висоти й кер
мо повороту і -  вперше у  світовій практиці -  елерони. Великий горизон
тальний стабілізатор забезпечував цьому планеру справжню добр у ст ій 
кість. Польоти на цьому планері здійсню валися на кінській тязі, і на н ь о
му за три роки не сталося ж одн ої аварії. Р озм ах крила планера А длера  
складав 8 м, довж ина хорди крила -  1,5 м, довжина стійок -  1,5 м, повна  
довжина -  4,5 м, маса - 9 0  кг.

Ц ей планер будували за отриманими з Києва кресленнями в багать
о х  м істах імперії. М ож на стверджувати, що пріоритет в побудові першого 
в Російській ім перії колесного планера з органами управління належить 
саме Г. П. А длеру. А дж е в М оскві перш ий подібний планер Б. І. 
Росінський збудував у  1909 р. Вважається, що учбовий буксирний планер  
«Лейя» (1911 р., Франція) з елеронами, заднім  кермом висоти та кермом  
повороту повторив адлерівську схем у, яка забезпечувала керованість 
планера і його безпеку

В осен и  1909 р. студент КПІ А. А. Серебренніков сконструював р о з
бірний планер-біплан з хвістом  для ковзаю чих польотів зверху донизу, 
але ж одного польоту здійснити на ньому так і не вдалося. Наприкінці 
січня 1910 р. цей планер переробив Г. П. Адлер. Для виправлення крену 
позаду верхньої носійної поверхні прикріпили трикутні крильця, а н ер у
хомий хвіст переробили на кермо висоти. Керування планером було зо с е 
редж ено в одном у ричагу, що приводив у  рух одночасно й  крильця, й  
кермо. Єдиний політ на переробленом у планері відбувся 12 лютого 1910 
р. на П ечерському іподром і в Києві. В становлений на невеличкі санчата, 
прив’язані до  пароконного екіпажу, планер плавно відділився від землі. 
А ле на розвороті різкий порив вітру нахилив планер, ліве крило зачепило 
землю , й  витончений білий літаючий апарат перетворився на купу злама
них палиць та порваних ганчірок.

П ід час навчання в КПІ Г. П. А длер був членом перш ої студентської 
авіаційної організації на території сучасної України -  Повітроплавного 
гуртка КПІ (1908-1910), щоправда, лише впродовж  1910 року [2, арк. 36].

О дночасно, в 1910-1911 рр., Г. П. А длер був членом ще одн ієї гро
мадської організації -  Київського Товариства Повітроплавання (КТП) 
(1909-1915) [3, С. 49]. В  КТП він входив до  складу Спортивного комітету, 
був незмінним членом всіх  К ом ісій  з організації авіаційних свят, показо
вих польоті, виступав із  доповідям и на технічні теми, демонстрував м о
дел і літальних апаратів, що їх сам виготовляв, робив короткі доп ов ід і про 
останні новини інозем ної і вітчизняної спеціальної літератури.
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Декілька років в газеті «Киевлянин» Г. П. Адлер друкував свої нотат
ки та репортажі під псевдонімами «Авіатор» або просто «А.». Події авіа
ційного життя в Києві він знав зсередини, і його публікації були змістов
ними, технічно грамотними та цікавими. Дотепер вони є чи не єдиним 
авторитетним джерелом інформації з історії техніки й авіації того періоду в 
місті. Але, на нашу думку, у своїх репортажах Адлер подекуди перебіль
шував дійсність і навіть мав схильність до хвастощів. Так, в повідомленні 
про політ літака «Кудашев-1» 23 травня 1910 р. містилася фраза про «пер
ший політ російського авіатора на аероплані, збудованому в Росії». Цими 
словами автор «зіграв» на випередження, адже сам політ офіційно зафіксо
ваний не був. В повідомленні також зазначалося, що О. С. Кудашев був в.о. 
екстра-ординарного професора в КПІ по кафедрі стійкості споруд [4, С. 3]. 
Але на момент побудови свого першого літака і польоту на ньому -  навес
ні-влітку 1910 р. -  князь О. С. Кудашев в КПІ не працював! Хоча і зберігав 
тісні зв’язки з інститутом, і саме до КПІ він звернувся з проханням звести 
на території садиби КПІ сарай для побудови аероплану, на що отримав 
дозвіл. Саме в повідомленні Г. П. Адлера вкралася помилка щодо роботи
О. С. Кудашева в цей період в КПІ, і це призвело до подальшого викрив
лення у встановленні чіткої послідовності подій і продовжувало довгий 
період часу повторюватися в літературі з історії авіації, що, однак, не запе
речує сам факт побудови літака і польоту на ньому.

Г. П. Адлер брав участь у будуванні літаків київських авіаконструк
торів Ф. І. Билінкіна, О. Д. Карпеки, І. І. Сікорського, у якого він навіть 
був одним з перших пасажирів.

Попри таку бурхливу діяльність, Г. П. Адлер так і не закінчив на
вчання в КПІ [5], що, однак, не завадило йому в подальшому займати 
посади, які вимагали наявності вищої освіти.

Коли в 1912 р. іншому відомому київському авіаконструктору І. І. 
Сікорському запропонували очолити Авіаційний відділ Російсько - 
Балтійського вагонного заводу (РБВЗ) в Санкт-Петербурзі, той, не вагаю
чись, запросив до себе на роботу і Г. П. Адлера. Г. П. Адлер очолював 
групу з побудови для конкурсу літака «Сікорський-7», який пізніше про
дали до Болгарії і який брав участь у Балканських війнах.

В 1913-1914 рр. Г. П. Адлер працював на Заводі Лебедєва (С.
Петербург, завідувач авіаційним відділом).

Влітку 2015 р. автор через свої зв’язки в Державному архіві м. Києва 
познайомився з онукою Г.П. Адлера Марією Євгенівною Савельєвою, яка 
мешкає в Москві. Електронною поштою вона повідомила, що намагаєть
ся з’ясувати місцезнаходження багатьох документів, що стосуються її 
діда. Так, у своєму листі М. Є. Савельєва вказала, що «Г. П. Адлер у бе
резні 1915 р. був направлений на фронт до 28-го корпусного авіаційного 
загону (під Гродно -  В.Т.), пізніше (? -  В.Т.) був удостоєний звання стар
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шого унтер-офіцера і нагороджений Хрестом ордена Св. Георгія 4-го 
ступеня, був поранений і повернувся до інженерної діяльності» [6]. Авто
ру вдалося відшукати документ про військову службу Г. П. Адлера, яка 
частково підтверджує слова його онуки. На інтернет-порталі «Памяти 
героев Великой войны 1914-1918» є облікова картка -  повідомлення про 
прийом пораненого або хворого, який поступив на лікування з театру 
військових дій. В картці вказана дата поранення -  2 серпня 1915 р., і дата 
прийому до Міського лазарету № 7 в м. Петроград -  10 вересня 1915 р. 
Причиною захворювання/поранення було вказано катаральне запалення 
жовчних проток (суч. назва -  холангіт (В. Т. ) [7].

Інформація стосовно подальшої діяльності Г. П. Адлера цілком міс
титься в його особовій справі в Московському авіаційному інституті ім. 
Серго Орджонікідзе (МАІ), копію якої використав у своїх дослідженнях 
історик авіації С. І. Карацуба.

Так, у 1916-1917 рр. Г. П. Адлер був Головним конструктором авіа
заводу Слюсаренка в Петрограді, де були побудований монокок «Слюса- 
ренко» -  одномісний винищувач, і замислювався біплан «Двохвістка 
Слюсаренка», але проект реалізований не був [8, арк. 34].

У 1918-1925 рр. Г. П. Адлер служив у РСЧА, причому у старшому і 
вищому командирському складі і навіть начебто мав відношення до по
будови або випробувань триплану «КОМТА» -  дослідного бомбардува
льника, що отримав свою назву від «КОМиссии по Тяжелой Авиации» 
(російськ.), створеної у 1919 р. і пов’язаної з відродженням важкого авіа
будування в РСФРР в 1920-х рр. [9]. У 1925-1941 рр. Г. П. Адлер працю
вав на різноманітних посадах на підприємствах Народного комісаріату 
транспорту та авіаційної промисловості РСФРР, на викладацьких посадах 
в московських вишах -  і зовсім не авіаційного профілю. В 1941-1943 рр. 
працював на авіаційних заводах № 3 і № 115 [8, арк. 34].

В 1943-1946 рр. Г. П. Адлер -  викладач МАІ, начальник технічного 
відділу, доцент, старший викладач на 1А ставки. Звільнений з інституту з 
1 вересня 1946 р. за наказом № 314 «у зв’язку зі зміною навчального 
навантаження» [8, арк. 35]. Сам факт роботи в МАІ викликає велике зди
вування, адже формально Г. П. Адлер не мав вищої освіти і не закінчив 
іншого жодного вишу!

В особовій справі Г. П. Адлера наведений список 20 назв його нау
кових праць (доповіді, статті, інструкції, конспекти лекцій, таблиці, гра
фіки). З них з авіації -  1 назва, по трудових нормативах в авіабудуванні -
2. Інші 17 -  з технічного нормування, тарифікації та організації в метало
промисловості та хлібопечення (!) [10, арк. 7]. Тобто, жодної науково- 
дослідної роботи в МАІ Г. П. Адлер не проводив!

Автор відшукав в каталозі НБУ ім. В. І. Вернадського картки 5 праць 
Г. П. Адлера за період 1929-1933 рр., але їх йому не видали через ... списання.
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Щ е однією  загадкою бурхливого життя Г. П. А длера є написана ним  
в 1946 р. дисертація «Розвиток російських авіаційних конструкцій до  
початку П ерш ої світової війни». В  1968 р. С. І. Карацуба робив запит до  
Державної бібліотеки СРСР ім. В . І. Леніна, звідки отримав свідчення про 
наявність дисертації з позначкою «Затверджена в М осковському авіацій
ному інституті 30 листопада 1946 р.». Але відом остей про її  захист та 
присудження Г. П. А длеру вченого ступеня кандидата технічних наук 
немає [8, арк. 35].

За даними С. І. Карацуби, останньою  адресою  проживання Г. П. А д 
лера була наступна: м. М осква, Ленінградське ш осе, буд. №  46, корп. 3, 
кв. №  31. За його даними, Г. П. А длер помер у  січні 1965 р. [10, арк. 17]. 
За свідченням С. І. Карацуби, після смерті Г. П. А длера його син Євген  
разом із льотчиком-випробувачем, Героєм  Радянського С ою зу Ю. О. 
Гарнаєвим здійснили пошук в квартирі померлого, але, окрім декількох  
десятків вицвілих фотографій, нічого не знайш ли [8, арк. 37].

І на цьому можна було б поставити крапку в дослідж еннях, але о н у 
ка Г. П. А длера М. Є. Савельєва зазначила, що намагається з ’ясувати  
м ісцезнаходж ення багатьох документів, що стосую ться її діда, і, зокрема, 
начебто зниклу дисертацію , яка б могла пролити світло на багато аспек
тів істор ії авіації початку Х Х  ст. [6].

Завдяки знайомству і листуванню з  М. Є. Савельєвою також  вдалося 
встановити точну дату смерті Г. П. А длера -  13 лю того 1965 р., і м ісце 
поховання -  Н овий Донський цвинтар, колумбарій №  17 (П івденний а д 
міністративний округ, м. М осква, Російська Ф едерація). Разом  з ним п о 
ховані його друж ина Ольга М иколаївна (1886 -1960 ) і син Євген Г еоргі
йович А длер (1914-2004) -  радянський авіаконструктор, який працював в 
ДКБ О.С. Яковлєва і розробляв літаки Я к-3РД, Я к-15, Я к-21Т, Як-50 (ре
активний винищувач), транспортний планер Я к-14, брав участь у  ство
ренні перш их надзвукових машин ДКБ П. О. Сухого; автор книги сп ога
дів «Земля і небо. Записки авіаконструктора» [6].

М. Є. Савельєва висловлювала зацікавленість до  подальш ої співпра
ц і у  створенні біограф ії Г. П. Адлера, але, на жаль, цей лист був першим і 
єдиним від неї -  контакти припинилися.

Н езважаю чи на велику кількість дж ерел, біографія Г. П. А длера ще 
й сьогодні містить в со б і чимало «білих плям». Ф ормат тез доповіді на 
науковій конференції, а також  їхній  обм еж ений обсяг сильно звуж ує  
можливість викласти більш  повну біограф ію  ц іє ї непересічної людини. 
Автор планує написати грунтовну наукову статтю, в основі фундаменту  
якої перш ою цеглиною  буде дана робота.
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П О Д О Л А Н Н Я  Т А  Р У Й Н У В А Н Н Я  П Е Р Е Ш К О Д  
П Р И  Ш Т У Р М І Ф О Р Т Е Ц Ь  

Тимошенко В.К.

Як відомо, в у с і часи фортеці були добре укріплені. П отрібно було  
докласти багато зусиль та вміння для того, щ об їх  взяти. Н а шляху ата
кую чих виникало чимало перешкод: могутні кріпосні стіни, брами, вежі, 
мости, рови сух і й наповнені водою  тощ о.

Стратегічні принципи нападу та захисту як брати-близнюки. За 
будь-яким вдосконаленням прийомів нападу йшло відповідне вдоскона-
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лення методів захисту. Історія свідчить, що ін оді ця рівновага поруш ува
лась і один принцип переважав над іншим. Ц ей закон рівноваги найкраще 
підтвердж ує середньовічна облогова війна. Якщо у  розвиток нових  
військових технологій  і у  розробку нових типів збр о ї не вкладалися кош 
ти, захист ставав непоруш ним.

Лю дська винахідливість є дуж е важливою при атаці та контратаці 
фортець. Ц е зумовлено первинним інстинктом виживання. Більшість 
видатних досягнень лю дства в науці та техніці було зроблено, коли це 
потребувало вдосконалення військової справи.

Для атаки фортець застосовували різноманітні прийоми, наприклад, 
лучники стріляли в захисників, ховаючись за дер ев’яними щитами та 
прикриваючи таким чином інш их воїнів, які лізли на стіни за допом огою  
драбин чи баш ти на колесах. Існували баш ти на колесах, які впритул 
підтягували д о  стіни. Ц і баш ти мали підйом ні мости, що опускалися на 
верх кріпосної стіни і давали нападникам прямий доступ  у фортецю. 
Однак ц і сходи  були ненадійними, оскільки їх  можна було відш товхнути  
від стіни, а дер ев ’яні баш ти легко займалися.

Існували численні знаряддя, за допомогою  яких атакуючі могли потра
пити до фортеці. Деякі з них були настільки потужними, що використовува
лись ще тривалий час після виникнення вогнепальної зброї. Це величезна 
баліста, яка подібно до катапульти жбурляла каміння. Також стінопробивне 
знаряддя требюше, що нагадувало метальне знаряддя типу великого арбале
та, які метали кам’яні брили вагою кілька сотень кілограмів на сотні метрів. 
Кілька влучень могли розтрощити стіну на каміння. Середньовічні фортеці з 
баштами та бастіонами зрідка мали спроможність насправді протистояти 
облозі. Укріплення були лише для стримування ворога, тому конфлікт часто 
вирішували за допомогою  переговорів, а не сили. Ц і облоги були довготри
валими та потребували багато коштів. У  зв’язку із загрозою епідемії чи голо
ду захисники фортець здавалися.

Напевно, ж одна подія так не вплинула на прийоми військової спра
ви і на суспільство взагалі, як винахід пороху та вогнепальної зброї. 
П рийоми війни були розраховані виключно на холодну зброю . Поява 
вогнепальної збр о ї все змінила, і як наслідок, зросла кількість лю дей, які 
гинули п ід  час збройних конфліктів.

Найдавніш і гармати не могли завдати великої ш коди товстим  
кріпосним стінам, але з часом  вдосконалені вони могли суттєво руйнува
ти кам’яні стіни. Було побудовано нові фортеці або модернізовано старі. 
Найпош иреніш ою  м одернізацією  фортець була заміна хрестоподібних  
бійниць для лучників амбразурами у вигляді замкової щілини, куди  
вставляли руш ниці і стріляючому вистачало простору для прицілу.

Поява вогнепальної збр о ї змінила і вигляд фортифікаційних споруд. 
Спочатку видозмінили бійниці, а коли нова зброя стала надійною  і
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могутніш ою  виникла потреба у  подальш ому будівництві інш их  
укріплень. П очали будувати нижчі фортеці, обн есен і стінами та зем ляни
ми насипами. Зубчасті стіни з бійницями поступалися скісним ам бразу
рам та бастіонам з круглим або гострокутним контуром, які відбивали  
снаряди та забезпечували максимальний сектор вогню.

Для полегш ення ш турму фортець бажано знеш коджувати переш ко
ди, які виникали на шляху. Ц е могло бути виконано під час самого ш тур
му або незадовго перед ним. П опереду війська призначеного для ш турму 
йшли стрільці, які залягали на невеликій відстані в ід фортів та відкривали 
вогонь по захисникам укріплень із рушниць. Якщо відстань була невели
ка, захисників закидали гранатами, якими повинні були забезпечуватись  
основні сили війська. За стрільцями йшли робочі команди й сапери зі 
спорядженням для подолання переш код, потім  йшли основні сили  
(ш турмові війська) й останніми -  резерв. П ереш коди, що виникали на 
їхньому шляху, долали за допом огою  різних споряджень. Для подолання  
кам’яних ескарпів й контрескарпів використовували канати товщ иною 3- 
и дю йм и (1 дю йм  -  2 ,54  см .) з петлями на кінцях, які надівалися на ломи  
чи кілки забиті у  зем лю  біля контрескарпу. Для цього застосовували ж ер 
дини відповідної довжини. Для подолання окрем ої стіни використовува
ли канати, до  кінців яких прикріплювали 3 -х  фунтові (1фунт -  0,453 гр.) 
гаки (кішки), які чіпляли за верхній край стіни. Для зручності на канатах 
робили вузли на відстані 1 - 1 /  фута (1 фут -  30 ,48  см .) один від одного.

Для подолання кріпосної стіни використовували ш турмові драбини, 
які були найбільш зручним способом  для їх  подолання. Було декілька їх  
видів: суцільні, складені по довж ині та складні. Суцільні драбини були  
придатними для подолання високих переш код тільки тоді, коли вони  
були виготовлені із легкого матеріалу, а для їхнього перенесення та вста
новлення не потрібно було дуж е багато людей. Складена драбина по 
довж ині являла собою  ряд окремих частин, дв ох  або трьох і довж иною  12 
футів і ш ириною 1 /  фута, краї штанг зрізані навскоси. Для з ’єднання 
окремих частин за допом огою  залізних хомутів складена та притулена до  
стіни, підпиралася вилами неоднакової довжини. Такі драбини дозволяли  
долати стіни довж иною  понад 4 метри. Для того, щоб перенести драбину  
11 футів довж иною  потрібно було 4 лю дини, а драбину 24 фути -  6 лю 
дей. Н а кожні 6 футів довж ини ще додатково потрібно було по 2 людини.

Інший вид складеної драбини відрізнявся тим, що на її кінці знаходив
ся гачок, що чіплявся за верхній кінець стіни. Для міцності та запобіганню  
прогинання драбини в середині неї прикріпляли жердину. Довжина кожної 
ланки складеної драбини становила 12 футів, а ширина -  3 фута. Щ абелі 
були обладнані шарнірами, а штанги -  пазами, куди входили щабелі. Стесані 
кінці штанги вставляли у муфти та закріпляли їх  болтами. Складена драбина 
мала вигляд жердини, її могла переносити одна людина. Головними части
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нами драбини із дротів були рама із тятив і двох щабелів, через верхній ща
бель перекидали мотузки, підставляли до верху стіни та піднімали дротяну 
драбину. Верхній щабель був окований залізом та мав залізні скоби, якими 
рухався канат для підйому драбини. В сі складові частини драбини  
піднімалися окремо. Перевагою цієї драбини була зручність під час перене
сення та встановлення, оскільки окремі її частини значно легші від суцільної 
драбини; стійкість, велика ширина, що дозволяла людям підійматися двома 
рядами. При виробництві драбин використовували бамбук, оскільки він був 
міцний. Драбина із бамбукових жердин витримувала вагу трьох людей у  
повному бойовому спорядженні і важила всього 1 /  пуда. Поперечини для 
драбин були зроблені із бамбуку, які прив’язували до повздовжніх бамбучин 
дротами. Прибивати гвіздками не можна було, оскільки бамбук розколював
ся, також не можна було врізати й  шипи, бо він був пустий, а зробити отвори 
для них потребувало обережності.

Для переходу через вузькі сух і рови, наприклад, перед капонірами, 
застосовували ш турмову драбину, яку перекидали з контрескарпу на 
ескарп, або переносні драбини, які використовували для подолання  
палісадів (частоколу). Для переходу через ш ирокі рови потрібні були  
м ости вдосконаленої конструкції, а саме, металеві у  вигляді легких грат.

Подвійні чи потрійні грати долали за допомогою  драбин-містків, які 
підставляли до нижньої частини ровів й  укладали на верхні частини грат. 
Якщо на шляху атакуючих зустрічалися рови наповнені водою, цю переш 
коду можна було подолати за допомогою  мостів-плотів різноманітної 
конструкції. Один із видів такого плоту складався із двох мішків, які були  
виготовлені із водостійкої парусини (довжина яких становила 5 футів) 
наповненої соломою  і прив’язаних до  двох рам із жердини, поверх яких був 
зроблений дощатий настил. Вага плоту складала 10 пудів і його могли пере
носити двоє людей. За потреби окремі дошки плоту заміняли щитами для 
прискорення роботи. Крім того, основою для плотів як правило були  
просмолені дерев’яні ящики, сітки наповнені корками, діжки (висотою 2 
фути). Для кожного плоту потрібно було 4 діжки вищезазначених розмірів. 
Замість дощатого настилу верхня частина мосту могла бути із полотна на 
рамі. Описані вище плоти з ’єднані воєдино являли собою  мости через які 
переходили штурмові війська. Також через рів уплав переправлялись 
невеликі групи, для цього вони забезпечувались корковими поясами.

Для прискорення ш турму фортець потрібно знеш кодити переш коди, 
які виникали на шляху як п ід  час самого ш турму, так і задовго д о  нього. 
Для цього команди саперів потай перевіряли ш лях на існування непере
дбачених переш код. Оскільки руйнування ескарпових та контрескарпо- 
вих стін потребувало величезної роботи, а це навряд чи можна було зр о 
бити при відкритій атаці. Для руйнування грат піроксиліном, або інш ими  
вибуховими речовинами застосовували подовж ені снаряди із
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піроксилінових шашок, прикріплених до  ж ердин у  1 /  саж енів (1 сажень 
-  213 см .) довж иною . Два таких снаряди клали біля основи грат, та ще 
два залишали вертикально вгорі.

Для руйнування фланкуючих споруд за контрескарповим валом за 
стосовували міни, навісний вогонь чи підривали фундамент. А  для р уй 
нування контрескарпу використовували міни або навісний вогонь, який 
було направлено до  ниж ньої частини кріпосної стіни. Для кожного влуч
ного потрапляння у  фланкуючу споруду потрібно було близько 200  
пострілів з гармати, а для 5-6 влучних пострілів, які руйную ть споруду  
потрібно було понад 1000 снарядів. Руйнування ескарпу досягалося за 
допом огою  зробленого пролому в стіні. Таким чином, штурмувати ескар
пову стіну можна було б ез драбини.

Кріпосна брама із котельного заліза закладена із  внутріш ньої стор о
ни мішками руйнується 1-2 пудами піроксиліну, або 15 фунтами подов
ж еного снаряду на 1 погонний метр. Бар’єрна брама руйнується снарядом  
в 2 /  - 5 фунта піроксиліну, прикріпленого до замкового засуву.

П ідйом ні м ости знеш коджую ться 25-30  фунтовими снарядами на 
один погонний метр. Капоніри та інші фланкуючі споруди руйнували  
піроксиліновими снарядами вагою 120-150 фунтів, які прикріплювали до  
бійниць, або руйнували навісним вогнем його склепіння.

Сукупність д ій  військ у  бою  за фортецю  складає так звану кріпосну 
або облогову війну. Ф ортеці були побудовані таким чином, щ об дати  
змогу протистояти переважаючим силам ворога, використовуючи усі 
засоби  для оборони (шляхи, переправи, повітряні кулі, телеграфи тощ о) 
та уберегти їх  як м ож на довш е від ворож ого вогню.
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П Е Р Е Х ІД  В ІД  Г Л А Д К О С Т В О Л Ь Н О Ї Д О  Н А Р ІЗ Н О Ї А Р Т И Л Е Р ІЇ  
В  Р О С ІЙ С Ь К ІЙ  ІМ П Е Р ІЇ В  Е К С П О З И Ц ІЇ  

НТАМ  «К И ЇВ С Ь К А  Ф О Р Т Е Ц Я »
Тимошенко Н.М.

Артилерія (фр. artillerie, от фр. arillier -  приготовляти, споряджати) 
рід військ, основним озброєнням є артилерійські гармати -  вогнепальна 
зброя відносно крупного калібру: гармати, гаубиці, м іномети, що заря
джаю ться снарядами, які призначені для знищ ення ж ивої сили та о б ’єктів 
ворога. Ц е основна ударна сила сухопутних військ. Артилерія -  наука 
про прилади, проектування, виробництво та експлуатацію артилерійсько
го озброєння, її  бойові якості, засоби  стрільби та бойове використання.

Поразка у  Кримській війні 1853-1856 рр. підш товхнула до  реоргані
зації у  Російській імперії. Н айважливіш ою з них стала відміна кріпосного  
права у  Р осії згідно Указу імператора Олександра ІІ від 19.02.1861 року. 
Також були проведені судова, адміністративна і військова реформи.

Реформування армії і  флоту охопило всі сф ери військової справи -  
центральне та м ісцеве військові управління, організацію  і озброєння вій
ська, підготовку оф іцерського складу, навчання та виховання нижніх  
чинів, судову, медичну служ бу, д іл оводство...

3 січня 1874 року «Височайш им манифестом» замість рекрутських 
наборів була введена всезагальна військова повинність. Призиву належа
ло усе чоловіче населення, яке досягло 21 -річного віку. Термін військової 
служ би у  сухопутних військах складав 6 років, а на флоті -  7 років. О со
бливу роль М ілю тін Д.О. військовий міністр генерал-ад’ютант присвячу
вав реформам у  артилерії. П ереоснащ ення почалося з  реорганізації си с
теми управління артилерійським відомством імперії: був розданий єди 
ний координаційний центр. У  1862 році у  результаті о б ’єднання штабу  
генерал-фельдцейхмейстера та артилерійського департаменту було ство
рено Головне артилерійське управління (Г А У ), що здійсню вало стройове, 
технічне, учбове, наукове та господарське керівництво артилерією. О дн і
єю  з  важливих задач, що стояла перед ГА У , стала організація виробницт
ва ус іх  видів артилерійського озброєння, боєприпасів, артилерійських 
приладів та інш их предметів артилерійського постачання. Начальником  
Г А У  був генерал-ад’ютант Олександр Олексійович Баранцов.

Д освід Кримської війни показав, що майбутнє за нарізною зброєю. 
Гладкоствольні гармати стріляли картеччю на 600-700 кроків, а дальність 
пострілу у  нарізної стрілецької зброї сягала 800-1000 кроків. Так, 60-ті 
роки Х ІХ  ст. стали переходом  від гладкоствольної артилерії до  артилерії 
нарізної. У  1860 р. на озброєння були прийняті нарізні гармати, але вони 
заряджалися з  дульної частини стволу. Ц і гармати знаходилися посеред  
гладкоствольних дульнозарядних та нарізних казнозарядних гармат. П опе
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редні ядра були замінені продовгуватими снарядами з цинковими виступа
ми. В  момент пострілу снаряд, що рухався по каналу ствола, отримував 
обертальний рух, у  результаті чого досягалась стійкість снаряду на траєк
торії. Але все одно залишалася низька скорострільність та прорив порохо
вих газів м іж  поверхнею снаряду і стінками стволу. Фахівці бачили вирі
шення цієї проблеми в зарядженні гармат з казенної частини і розробки  
нових затворів. Новий етап у  розвитку російської артилерії розпочався з 
винайдення замикаючого механізму-замка. Перш ими нарізними казнозаря- 
дними артилерійськими системами, прийнятими на озброєння армії, були  
гармати зразка 1867 р. Ц і гармати мали клинові призматичні затвори. В они  
поступили на озброєння не тільки польової артилерії, а й гірничої, облого
вої, фортечної та берегової. Матеріалом для виготовлення залишалася 
бронза, тільки берегові гармати були стальними.

Також були замінені і лафети. Д о цих пір лафети були дер ев ’яними. 
Гармати зразка 1867 р. були встановлені вже на залізні лафети з п ідй ом 
ними поворотними механізмами.

Нарізні гармати мали переваги перед гладкоствольними гарматами: 
більша скорострільність, кучність, далекобійність; о б ’єм розривного 
заряду подвоювався в 3 рази; розробка трубок та підривників стала лег
ш ою, снаряди отримали правильний політ.

Пройшла еволю ція снарядів: на заміну цинковим снарядам прийшли  
снаряди з цинковою оболонкою , а потім  з ведучими поясками (завдяки 
цьому був ліквідований прорив порохових газів м іж  стінками снаряда й 
ствола). Винайдення нової артилерії п ов’язане з іменем  видатного р осій 
ського вченого-артилериста, засновника школи балістики генерала арти
лерії М иколи Володимировича М аієвського (1823-1892). В ін  створив 
теорію  руху в повітрі продовгуватих обертаю чих снарядів, розробив м е
тодику складання таблиць з  стрільби з  нарізної зброї, брав участь у  п рое
ктуванні, виробництві, випробуваннях багатьох нарізних гармат. Написав 
працю: «Курс внеш ней балистики». При переході до  нарізної казнозаряд- 
ної зброї перед вченими артилеристами постала задача збільш ення м іц 
ності гарматних стволів. М етодику збільш ення м іцності розробляли ге
нерал артилерії Аксель Вільгельмович Гадолін (1828-1892) та Олександр  
Олександрович Колокольцов (1833-1904).

За методикою Гадоліна А .В . ствол гармат, що мав тонкі стінки, був  
посилений за допом огою  стальних кожухів, або кілець, що були на нього 
надіті в гарячому стані. Таким чином ствол гармат ставав міцнішим. К оло
кольцов О.О. вперше в світі розробив та практично здійснив засіб вироб
ництва артилерійських стволів з вільно встановленою трубою  -  лейнером.

Також було переоснащ ено армію сучасною  ручною  казнозарядною  
зброєю . Н а початку було перероблено стару систем у з дульнозарядної в 
казеннозарядну. Також було розроблено нові патрони для них. На заміну
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паперовим гільзам прийшли металеві, що надійно з ’єднували у с і складові 
частини заряду в єдиний унітарний патрон, що захищав від зовніш ніх  
факторів. Була збільш ена маса рушничного патрону і потрібно було ш у
кати засіб його зменшення.

У  1868 році на озброєння була прийнята гвинтівка, винайдена гене
ралом Горловим О.П. та капітаном Г уннісом  К.І. За основу була взята 
гвинтівка американського конструктора Бердана Х.

В 70-ті рр. Х ІХ  ст. перед конструкторами всіх країн постало питання 
про збільшення скорострільності артилерійських систем. Першим здобув  
успіхи  в цій області видатний конструктор Барановський В.С. (1846-1879). 
В ін  створив в 1872-77 рр. скорострільні гармати, що дозволило збільшити 
скорострільність до 10 пострілів на хвилину. Барановський В.С. розробив  
унітарні патрони, також поршневий затвор з самозвідним ударником, запо
біжником від випадкових пострілів і викидачем стріляної гільзи.

Нова російська артилерія отримала бойове хрещення в російсько- 
турецькій війні 1877-1878 рр. Турецька армія побоювалася посилення впливу 
Росії на Балканах і вважалася однією  з найсильніших противників. Російсь
ко-турецька війна надала армії цінний досвід. В  ході війни почалося пере
озброєння гармат 1877 р. Гармати назвали по бойовій характеристиці дале
кобійними. Для більшої дальності пострілу почали використовувати новий 
крупнозернистий порох, що дозволило збільшити початкову швидкість сна
рядів і це потребувало збільшення міцності стволів. Для гармат польової, 
фортечної та облогової артилерії використовували стальні стволи.

Боєприпаси до  гармат по видам та призначенню в цілому залиш или
ся попередніми -  шрапнель, гранати, але на зм іну свинцовій оболонці 
прийш ов м ідний ведучий поясок в нижній частині снаряду, та м ідне  
центрую че стовщ ення в верхній його частині, що поліпш ило обтюрацію , 
яка попередж ала прориву порохових газів з-за  снарядного простору, що 
придавало снаряду більш у стійкість та призвело для збільш ення далеко
бійності пострілу й поліпш енню  кучності.

Ц ентром не тільки підготовки артилерійських кадрів, але й розвитку  
наукової думки в 2-ій  половині Х ІХ  ст. стала створена у  1855 р. з оф іцер
ських класів М ихайлівського артилерійського училищ а Михайлівська 
артилерійська академія.

Війни останньої чверті 19 ст. визвали необхідність значного збільшення 
вогневих можливостей артилерії шляхом винайдення нових, більш міцніших 
підривних речовин й переходу до  скорострільних артилерійських гармат. 
Першим зразком такої гармати стала легкова польова гармата зразка 1895 р. 
Ця гармата була розроблена під бездимний порох і стала перехідною  до  
скорострільних систем та називалася «гарматою прискореної стрільби».

За наказом по військовому відомству від 5 .01 .1895  р. для ручної 
стрілецької збр о ї і всіх видів артилерії був введений бездим ний порох.
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П ід час російсько-турецької війни виникла необхідність збільш ення ск о
рострільності ручної стрілецької зброї. Спочатку переробили однозарядні 
гвинтівки в магазинні. Головна роль в створенні магазинної гвинтівки 
належала капітану Сергію  Івановичу М осіну (1849-1902). В ін  був осн ов 
ним конкурентом бельгійського конструктора Л еона Нагана. В  експозиції 
м узею  представлена 3 -х  лінійна магазинна гвинтівка зразка 1891 року. 
П роста конструкція й безвідмовність д ії забезпечили гвинтівці М осіна  
«Трьохлінійці» довготривале життя. Протягом 60-ти  років вона стояла на 
озброєнні Російської, Червоної, а потім  Радянської армії. У  1894 р. М осін  
С.І. був удостоєний  М ихайлівською премією  й призначений начальником  
Сестрорецького збройового заводу.

27 .01 .1904  відбувся раптовий напад японського флоту на російську 
військово-морську базу в П орт-А ртурі і розпочалася російсько-японська  
війна. Ц е була перша війна машинного періоду, в якій брала участь авто
матична зброя. У  1895 році в Російській ім перії на озброєння армії були  
прийняті кулемети систем и М аксима (Гайрем Стівенс М аксим). К улем е
ти -  це підвид артилерії. Н а початку війни вони знаходилися тільки на 
озброєнні фортець, а у  польвому б о ї не використовувалися. В ійна пока
зала, що майбутнє за автоматичною зброєю . Тривала робота з удоскона
лення кулемета М аксима Г. на тульському збройном у заводі, після чого  
був прийнятий кулемет М аксима Г. на станку Соколова О.Д. (1887-1924). 
Ц ей станок був вдалим та проіснував на озброєнні близько 30-ти  років. 
П ід час П ерш ої світової війни не залиш илося б ез уваги питання про за 
хист солдатів в ід осколків. У  війська почали надходити стальні ш оломи й 
нагрудники, також використовували прилади для різки проволоки.

Зокрема, в експозиції м узею  представлені карронада Х ІХ  ст.; 3 -х  фун
това гармата Х ІХ  ст.; 6-ти фунтова гармата Х ІХ  ст.; ш оломи російської і 
німецької армій (Перша та Друга світові війни); щити індивідуальні стріл- 
кові, зразка 1914-1918 рр.; прилади для різки проволоки; снаряд 4 -х  фунто
вої гармати -  снаряд «Ш ароха» зразка 1867 р. (видовжена граната в голов
ній частині корпусу якої розташоване сферичне ядро), або картечна грана
та введена на озброєння російської артилерії наприкінці Х ІХ  ст. за пропо
зицією  полковника М ихайловського Н.Є.; 4 -х  фунтові двостінні снаряди 
зразка 1877 р.; двостінна кільцева граната зразка 1870 р. (калібр 107 мм.); 
снаряд 4-х  фунтової гармати зразка 1877 р. (снаряд має 2 мідні пояски); 
снаряд 152 мм. до російської гармати зразка 1909 р. (гаубиці або мортири).

Також в експозиції м узею  представлена приватна колекція кулем е
тів, яка називається «Історія Х Х  ст. крізь кулеметний приціл». В  колекції 
представлені кулемети систем и М аксима Г. різного року виробництва і 
показано розвиток системи Максима Г. у  кулеметах р ізних виробників і 
країн, адже вона лежить в основі більш ості кулеметних систем  початку 
Х Х  століття.
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Ж И В  І П Р А Ц Ю В А В  З Л Ю Б О В ’Ю  
Титова О.М.

В історії археології, мабуть, як і будь-якої інш ої науки, зустрічаються 
особистості, які не отримали наукові ступені, не зайняли керівні посади, 
однак стали справжнім явищем і зробили стільки відкриттів і знахідок, що 
вистачило би  для кількох маститих дослідників. Саме до такої плеяди 
археологів і пам’яткознавців належав Олег Валентинович Сєров, що майже 
п ’ятдесят років свого життя присвятив археології та збереженню  нерухомої 
культурної спадщини. Досліджував сам пам’ятки археології, переважно 
києворуської доби  Київщини, і своїм  неімовірним ентузіазмом, лю бов’ю  до  
справи залучав лю дей різних поколінь -  від школярів до  пенсіонерів -  до  
вивчення, популяризації, охорони цих промовистих свідків історії краю і 
країни. Був яскравою, непересічною  людиною, такою, що за
пам’ятовувалася навіть після короткої зустрічі.

Олег Валентинович народився у  Києві, в с ім ’ї інж енерів 21 листопа
да  1954 року. Дитинство проходило на Л ук’янівці і Сирці -  старих 
міських районах, що, мабуть, мало вплив на формування у  нього інтересу  
до історії м іста та місць пам ’яті. Н едаремно він вступив на історичний  
факультет Київського педагогічного інституту, де одразу поринув у  світ 
науки, ставши спочатку членом, а потім старостою  археологічного гурт
ка. У  житті студента переплелися романтичні експедиції із  дослідж ення  
пам ’яток археології О бухова з суто науковими роботами з підготовки  
виступів на республіканських та всесою зних конференціях м олодих у ч е 
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них. Великий вплив на формування Сєрова-дослідника мала відомий  
археолог і педагог Н адія М ихайлівна Кравченко, яка створила справжню  
школу археологів-славістів. Роки навчання, експедиційне братство, зану
рення у  смак наукового пош уку на все життя п ов’язали Олега В аленти
новича з археологією . Навіть п ід  час служ би в армії він примудрявся 
брати участь у  розкопках на Дитинці стародавнього Ч ернігова під  
керівництвом талановитого археолога-медієвіста В олодим ира Петровича 
Коваленка. М абуть, не даремно доля зводила Сєрова з визначними  
дослідниками, закоханими в археологію .

Н аступним наставником м олодого науковця став ще один блиску
чий учений М ихайло Петрович Кучера -  найвідоміш ий дослідник  
славнозвісних Змієвих валів. В  Інституті археології А Н  УРСР (НАН  
України) у  1980-ті роки працювала окрема експедиція з вивчення цього 
цікавого комплексу пам ’яток. Разом  о б ’їздили всю  Центральну Україну, 
Полісся, Л івобереж не П ридніпров’я. Т оді ж  Олег Валентинович почав 
писати свою  перш у дисертаційну роботу, навчаючись в аспірантурі 
Інституту. В она стосувалася різноманітних проблем городищ  Київської 
Русі Київського П одніпров’я. Н а жаль, надвисокі вимоги, які ставив собі 
науковець, не дозволили йому заверш ити серьозну наукову роботу.

З початку 1990-х років О.В. Сєров до постійного захоплення 
археологією  долучив інтерес і фахову діяльність із збереження нерухом ої 
культурної спадщ ини -  очолив Київський обласний центр охорони  
пам’яток історії та культури, проводив охоронні археологічні розвідки і 
розкопки, обстеження області, почав складати каталог пам’яток археології 
Київської області, готував статті до обласного Зводу пам’яток історії та 
культури. А  ще керував археологічним гуртком при Палаці дітей та ю нац
тва, організовував дитячі археологічні експедиції. П роблемами збереження  
культурної спадщини Олег Валентинович продовжував опікуватися, пра
цюючи у  відділі охорони пам’яток історії і культури М іністерства культури 
України. Тоді він започаткував написання нової дисертаційної роботи, 
присвяченої питанням вивчення та збереження археологічної спадщини.

Н а деякий час сімейні обставини примусили Олега Валентиновича  
попрацювати в комерційних структурах (пов’язаних з будівництвом та 
архітектурою). До наукової діяльності він повернувся в Управлінні ф ун
даментальних і прикладних дослідж ень Н аціональної академії держ авно
го управління при П резидентові України, де  опрацьовував методичні 
аспекти організації роботи  державного управління. Там став магістром  
державного управління.

Однак археологія, культурна спадщ ина не відпускали дослідника, і в 
2017 році його обирають спочатку заступником, а в 2018  році -  головою  
Київської обласної організації ГО “Українське товариство охорони  
пам ’яток історії та культури” (далі -  Товариство). Вміння залучати
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однодумців, сподвижників дуж е знадобилося Олегу Валентиновичу на 
цій ниві. Товариство завжди о б ’єднувало ентузіастів-лю бителів і знавців 
історичної та культурної спадщ ини. Саме такі диваки згуртувалися нав
коло фахової, талановитої, лю блячої та знаю чої свій край, сповненої ідей  
та планів лю дини, якою був О.В. Сєров. В ін  мріяв вивчати спадщ ину  
рідної Київщини, створити докладну карту її пам ’яток археології, 
реанімувати осередки Товариства у  районах та містечках і встиг багато 
зробити, зокрема, у  напрямі створення нових громадських організацій. 
Наприклад, очолив ГО “Інститут законотворчості та інформаційних  
технологій” . Олег Валентинович чудово відчував новітні виклики, тому і 
була ним створена вказана інституція, яка могла би певним чином р о з
робляти пропозиції щ одо вдосконалення пам’яткоохоронного законодав
ства, імплементації до  світових нормативних документів, а також вико
ристання неруйнівних м етодів дослідж ення н ерухом ої культурної сп ад
щини, у  тому числі о б ’єктів археології.

Н е полишав Олег Валентинович і намірів захистити кандидатську 
дисертацію . Ставши здобувачем  Ц ентру пам ’яткознавства Н А Н  України  
і Товариства, він майже повністю  написав дисертаційну роботу з теор ії 
археологічного пам’яткознавства, заодно загострю ю чи увагу на 
недосконалості вітчизняної пам’яткоохоронної термінології, дискутую чи  
з українськими і зарубіжними науковцями з приводу неусталеного  
розуміння фахівцями різних гуманітарних наук нерухом их о б ’єктів 
культурної спадщ ини. П одібн е дослідж ення проводилося вперше у  
вітчизняній практиці. Олег Валентинович встиг опублікувати серію  кон
цептуальних статей у фахових наукових виданнях, зокрема у збірках 
наукових статей “Праці Ц ентру пам ’яткознавства”, “П ам ’яткознавчі 
студії” . Слід зауважити, що глибокий, аналітичний п ідх ід  до  наукової 
роботи був притаманний О.В. Сєрову. Ц е засвідчую ть кілька десятків  
опублікованих ним статей. Цікавими і доступним и для широкого загалу 
були і п ідготовлені дослідником  науково-популярні публікації. За
пам’ятовувалися, захоплювали енциклопедичною  обізнанністю  екскурсії 
Олега Валентиновича.

У се, чим займався О .В. Сєров, робилося ним з лю бов’ю , завзятістю, 
натхненням. Ц е захоплювало лю дей, розш ирювало коло його друзів, 
однодумців.

Н а жаль, 4 липня 2021 року Олег Валентинович після тяжкої, 
довготривалої хвороби, яку він мужньо сприймав, відійш ов у засвіти, але 
залишив величний науковий і практичний доробок  у досл ідж енні 
киворуської археології, виріш енні проблем теор ії археологічної спадщ и
ни, загалом культурної спадщ ини, світлу пам ’ять у  всіх, хто мав щастя 
бути з ним знайомим і працювати поряд.
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П Р И Н Ц И П И  З А Л ІЗ Н И Ч Н И Х  Т А Р И Ф ІВ  
У  Т Р А К Т У В А Н Н І С .Ю . В ІТ Т Е  

Ткаченко С.І.

Займатися економічними і фінансовими науками С.Ю. Вітте почав 
під час служ би начальником експлуатації О деської залізниці, коли йому  
безпосередньо довелося вивчити теорію  і практику тарифної справи. 
Статті С.Ю . Вітте, опубліковані в журналі «И нженер», як відповідь на 
цикл статей Д.І. П іхно, були згодом  ним зібрані і видані в Києві у  1883 р. 
окремою  книгою, названою «Принципи залізничних тарифів з перевезен
ня вантажів».

С.Ю . В ітте відзначав, що теорія тарифоутворення займає центральне 
місце не лише в економіці залізниць, а й і в економіці країни в цілому і, 
більше того, -  в життєдіяльності суспільства.

«Щ о власне викликає необхідність в пересуванні товарів з одного  
місця на інш е»? -  ставить питання С.Ю. Вітте і в ідповідає на нього так: 
«Різниця м іж  цінами, існую чими на ці товари в місцях, звідки товари 
прямують до  існую чих або можливих д о  тих місць, куди товари ці сл іду 
ють. Якщо б не існувало цих різниць, то не викликалася б і потреба в 
пересуванні. Отже, провізні ціни повинні відповідати виключно цим 
різницям». П ри визначенні розмірів провізної плати залізницею  сл ід  в ід
штовхуватися не від витрат транспортних підприємств, а від ум ов утво
рення цін на товари в пунктах відправлення і призначення.

«О сновний принцип залізничних тарифів -  писав С.Ю. В ітте -  сф о
рмульований у  1878 р. директором Орлеанської залізниці Салокрупом: 
«У  сф ері тарифікації перевезень існ ує одне розум не правило: треба щ об  
товар платив за перевезення все те, що він м ож е заплатити. Всякий інш ий  
принцип буде довільний».

Н айважливіш ою частиною  ц ієї роботи  стали сформульовані С.Ю. 
Вітте 23 принципи побудови залізничних тарифів.

П риведемо тут найважливіші з  них:
- Залізничні тарифи повинні регулюватися за законом попиту і п ро

позиції; інакше кажучи, залізничні тарифи повинні регулюватися по тому  
початку, щ об товари платили за провезення все те, що вони можуть за 
платити.

- Залізничні тарифи, що регулюю ться згідно з попереднім  пунктом, 
забезпечую ть залізницям найбільш чистий дохід .

- Розмір капіталів спорудж ення залізниць не має впливу на розміри  
провізних цін, а отж е і на тарифи.

- Із зменш енням витрат експлуатації власний інтерес залізниць зм у
ш ує їх  прагнути до  пониження тарифів.
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- Чим спож ивчий товар, тим залізниці буває вигідніш е тримати на 
нього нижчий тариф. Товари цінніш і перевозять за дорож чим тарифом.

- С истема «історичних» тарифів, заснована на найменуванні товарів, 
що перевозяться, правильніша і доцільніш а, н іж  систем а «натуральних»  
тарифів за о б ’ємною  вагою товару. «Натуральна» система, вживана в 
Н імеччині і А встрії породила багато незручностей.

- Н е існую ть витрати перевезення цього товару, існую ть тільки ва
лові витрати експлуатації.

- Немож ливо усунути  д ію  закону попиту і пропозиції з області ви
значення цін залізничного провезення. Державне втручання, отже, потрі
бне не з метою  усунення, а лиш е з метою  обм еж ення сф ери вільної д ії 
закону попиту і пропозиції тоді, коли це виразно викликається держ ав
ними потребами або захистом  інтересів слабких.

- Уніфіковані тарифи, на кшталт пош тових і телеграфних, неприйня
тні на залізницях.

- П отрібний контроль за тарифами з боку держави і громадських о р 
ганізацій, преси, представників промисловості, торгівлі, щ об забезпечити  
гласність, загальнодоступність принципів формування тарифів.

- Заступництво залізничними тарифами російським портам, в збиток  
руху через сухопутний кордон не відповідає державним інтересам Росії.

- Експлуатація залізниць казною навряд чи м ож е здійсню ватися у с 
піш ніше, н іж  приватними товариствами п ід  контролем уряду.

При цьому автор принципів застерігав, що не сл ід  захоплюватися  
заступництвом промисловості за допом огою  тарифів.

С.Ю . В ітте вважав, що для підвищ ення ефективності тарифної си с
теми не сл ід  обмеж увати залізничні товариства в призначенні провізної 
плати на близькі відстані. Приклад, коли знижений тариф на близьку 
відстань оглядається чистим доходом , -  це перевезення буряківки. «Залі
зниця м ож е погодитися на перевезення буряка до  якого-небудь цукрового 
заводу за тарифом нижче за експлуатаційні витрати, знаючи, що п ереве
зений буряк дасть залізниці новий вантаж -  цукор, який має таку ц ін 
ність, що, взагалі кажучи, витримує високий тариф, якщо при цьому к о
мерційний розрахунок переконує, що збиток від перевезення буряка пок
риється перевезенням цукру».

В наші дні подібні міркування здаються цілком банальними, але для 
свого часу вони були новаторськими. Тотальна уніфікація тарифної справи 
здавалася С.Ю. Вітте небажаною: «Уникнути різноманітності залізничних 
тарифів, наскільки воно залежить від самої суті справи, неможливо».

Багато аналізованих С.Ю. В ітте фундаментальних проблем економ і
ки залізничного транспорту актуальні досі. Наприклад, теза про н ед о ц і
льність «заступництва залізничними тарифами російським портам». 
А дж е і понині держава, деф орм ую чи транспортний ринок ш ляхом вста
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новлення заниж ених тарифів на перевезення через російські порти (з 
благою, на перш ий погляд, метою  -  стимулювання завантаження вітчиз
няних портів) фактично просто перекладає витрати від неефективної 
роботи портів на плечі вантажовідправників і залізниць.

Вказаній проблем і присвячена робота С.Ю. Вітте «Російські порти і 
залізничні тарифи», в якій він пише, що «російські залізниці вже давно 
звинувачуються в тому, що своєю  тарифною політикою вони не лиш е не 
сприяють розвитку російських портів, але ріш уче протидіють цій справі». 
В ідповідаю чи своїм  опонентам, С.Ю . В ітте приводить свою  улю блену  
метафору, стверджую чи, щ о «залізниця в економічному організм і має те 
ж  значення, яке в тілесном у організмі приписується кровообігу, що д о с 
тавляє в ус і куточки його поживні речовини». А ле при цьому -  застерігає 
Вітте -  не можна ш тучно змінювати кровообіг, направляючи його в одні 
частини організму за рахунок інш их частин.

З наведених цитат видно, що багато аналізованих С.Ю. Вітте ф унда
ментальних проблем економіки залізничного транспорту актуальні досі. 
Ш ироку і вільну критику стану справ в залізничному господарстві С.Ю. 
Вітте вважав украй необхідною . Навіть упередж ена, тенденційна і неком
петентна критика -  писав він -  набагато краще за повну відсутність такої.

Згодом  С,Ю. В ітте змінить свої погляди на роль держави в транспо
ртній галузі і стане ініціатором тарифної реф орми 1889 року, яка приведе 
до  повного держ авного регулювання залізничних тарифів.

У  серпні 1889 р. С.Ю. В ітте в листі С.О. П етровському описуватиме 
метаморфозу, що сталася з ним, так: хто б міг подумати років п ’ять тому, 
що Івану Олексійовичу Виш неградському і м ені доведеться вести лінію  
на посилення державного втручання в справи залізничних товариств.

П Р О Ф Е С О Р  М .В . В И Н О К У Р О В  (1890-1955):
А Н А Л ІЗ  Н А У К О В О Ї С П А Д Щ И Н И  

Устяк Н.В.

Винокуров М ихайло Васильович (1 8 9 0 -1 9 5 5 ) -  спеціаліст в галузі 
конструкцій залізничних екіпажів, динамічної взаємодії рухом ого складу 
і колії, педагог і організатор напрямів в транспортній науці, генерал- 
директор тяги ІІ рангу, доктор технічних наук, професор.

Ш ирокий діапазон творчого доробку М .В . Винокурова був в іддзер 
каленням наукових і практичних потреб часу, диктувався прагненням  
брати участь у  виріш енні найважливіших завдань залізничного транспор
ту у  перш ій половині Х Х  сторіччя. Система поглядів, яка ним розвивала
ся, була підсумком  взаємодії і боротьби застарілих уявлень і новаторсь
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ких тенденцій в залізничній науці і техніці, пош уком наукових шляхів  
розвитку науки про вагони та підвищ ення ефективності паровозів. Й ого  
дослідницька творчість призвела до  якісних змін, що стала ключовим  
моментом в історії інж енерної думки у  Радянському С ою зі. Нами вперше 
проведено цілісний історико-науковий аналіз творчої спадщ ини М .В. 
Винокурова в контексті сучасної йому епохи. Показано значення ідей, що 
розвивалися ним, для розвитку контексту залізничного знання, в яких 
сф ерах він працював.

Нами представлена схем а сучасного бачення наукової спадщ ини  
М .В. Винокурова в галузі залізничного транспорту. В  концентрованій  
формі узагальнено ідеї, теор ії та концепції, висунуті та науково обґр ун 
товані М .В . Винокуровим, які сьогодні сприяють розвитку науково- 
технічного процесу. Варто вказати низку проектних робіт, що ним про
водились, серед  яких: повітряні компресори, верстати, гідравлічні та 
пневматичні акумулятори, переробки газогенераторних двигунів на рідке 
паливо, парові машини, м остові й лінійні крани, заводські печі (мартени, 
випарювальні), пародутьові топки, систем и вентиляції цехів, вагони р із
них типів, цистерни, спец  потяги (лазні, ремонтні поїзди, водокачки, 
дезінфектори, бронепоїзди), градирні, котельні установки, теплоцентралі, 
холодильники, чавуно-ливарні та механічні заводи -  це неповний перелік  
питань, над якими працював М .В. Винокуров і завдяки яким він став 
відомим ученим.

В перш е на документальній основі нами написана наукова біографія  
вченого, розкрито невідом і і маловідомі сторінки його життєпису. В  р е 
зультаті дослідж ення встановлено п ’ять найголовніш их періодів життя та 
діяльності М .В . Винокурова: перш ий (1 8 9 0 -1 9 1 4 ) -  життя, навчання і 
формування м олодого фахівця, другий (1 9 1 4 -1 9 2 0 ) -  накопичення ін ж е
нерного досвіду, третій пер іод (1 9 2 0 -1 9 3 4 ) -  початок викладацької, орга
нізаторської та громадської діяльності, четвертий пер іод (1 9 3 4 -1 9 4 6 )  
наукових і дослідницьких здобутків та п ’ятий пер іод (1 9 4 6 -1 9 5 5 ) -  ака
демічний шлях, який охоплю є післявоєнні відновлювальні часи та остан
ні роки життя видатного вченого.

Нами вперше проаналізовано теоретичну, методичну і практичну 
спадщ ину М .В . Винокурова в галузі залізничного транспорту. Як осн ов о
положник науки про динаміку, коливання і стійкість вагонів і п ідвищ ен
ня ефективності паровозів М .В. Винокуров відігравав велику роль в у р е 
гулюванні та організації праці у  перш ій половині Х Х  століття. Розкрива
ється невідома дос і картина підвищення економічності паровозів, і, зок
рема, взірцевого конструювання, ремонту і експлуатації рухом ого складу 
означеного часу. При цьому зроблено важливий теоретичний висновок  
про значення уніф ікації деталей рухом ого складу та будування чавуно
ливарних і механічних заводів, що є важливим для історико-залізничного
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обґрунтування їх  для сучасного проектування транспортних комплексів. 
М .В. Винокуров постає перед нами як інж енер-дослідник у  галузі транс
порту і будівництва, який всеохоплю ю че і глибоко враховує у сі сторони  
будівництва та функціонування залізничного комплексу. В ін  неодмінно  
добивається поєднання економічних, функціональних та технічних фак
торів. Правильне їх  розуміння забезпечило йому творчий дослідницький  
у сп іх  і реалізацію  багатьох проектів.

А наліз наукової спадщ ини М .В . Винокурова в контексті громадської 
і організаторської діяльності у  Російській ім перії на початку X X  століття, 
а відтак і Радянського С ою зу стати прототипом для з ’ясування статусу  
вітчизняного ученого. Встановлено, що найхарактерніш ими рисами н ау
ково-організаційної діяльності вітчизняних вчених та інж енерів- 
залізничників даного періоду, з і всією  повнотою , що проявилася в твор
чому шляху М .В . Винокурова, полягали: а) прагнення служити не тільки 
науці, але й всьому суспільству; б) тип кабінетного ученого, ізольованого 
від соціальних потреб стінами лабораторій, бібліотек, музеїв, був непри
таманний менталітетові вітчизняних вчених та інженерів. В они консолі
дувалися у  співтовариства, наукові школи, представники яких розрахову
вали, що прийнята ними ціннісна орієнтація на визначені вектори забез
печить безпосередн і зв'язки з народом; в) розуміння п ідходу в організації 
не тільки дослідж ення транспортних залізничних проблем, але і у  прак
тичній розробці питань функціонування залізничного транспорту, як 
повноцінного автономного комплексу.

Показано, що наукові дослідж ення М .В . Винокурова здійсню валися  
в контексті викликів та завдань інж енерної науки. Творчий науковий  
доробок  М .В. Винокурова можна умовно розділити на п ’ять основних  
напрямів розвитку науки про вагони. М и також простеж уємо зв ’язок 
М .В. Винокурова з тими ідейними основами, які укріпили інтерес вчено
го до  інженерного мистецтва, виконаних ним під впливом ідей  і концеп
цій його попередників, серед  них: Дж. С тефенсон, Дж. Пульман, О.П. 
Бородін, та ін. Встановлено, що праці В .М . Винокурова -  це значний  
внесок в розвиток залізничного транспорту, завдяки яким він став одним  
із провідних науковців у  сф ері залізничного транспорту та інж енерів- 
залізничників світу.

Наукові праці М .В . Винокурова в галузі залізничного транспорту  
мають всесвітнє значення. В ін  є основоположником науки про вагони. 
О собливо вагомий внесок він зробив у  висвітлення питань історії ф орм у
вання типів вагонних конструкцій та роботу інфраструктури залізничного  
транспорту, проводив експериментальні дослідж ення динаміки, коливан
ня і стійкості вагонів. М .В. Винокуров постає як новатор, який впровадив 
у  науку про вагони принципи конструювання, ремонту та експлуатації 
рухомого складу в СРСР перш а половина Х Х  століття. М .В. Винокуров -
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автор фундаментальної праці «О сновні динамічні характеристики ваго
нів», в якій п ідведені підсумки його експериментальних дослідж ень, 
виведені відпрацовані м етоди динамічного розрахунку вагонів, що за
ймає визначне м ісце і нині в експлуатації і сучасних досл ідж еннях у  сф е
рі рухом ого складу залізниць.

П оряд з великою педагогічною  і виробничою  діяльністю  М .В . В и 
нокурова з перш их днів своєї інж енерної практики виступає організато
ром  прогресивних ідей  реконструкції рухомого складу. Й ого перш і праці: 
«И сследование колебаний и устойчивости вагонов» (1937), «Вагоны»  
(1945) і (1953) -  отримали велику популярність, перевидавались за кор
доном  і стали основними посібниками для інженерів, науковців та конс- 
трукторів-вагонників.

Подальші його праці також присвячені важливим для транспорту 
питанням: «Вклад русских ученны х в развитие вагонного парка» (1949), 
«П ути развития отечественного вагоностроения» (1953) тощо.

П ізніш і наукові праці М .В . Винокурова характеризуються тим, що 
вони по-новом у ставлять і вирішують питання роботи  залізничного тра
нспорту, з урахуванням розвитку автомобільного, повітряного, міського і 
промислового транспорту. М ихайло Васильович застосовував комплекс
ний п ідх ід  до питань підвищ ення економічності паровозів. В ін  є автором  
сьомого тому «Технічного довідника залізничника» в 13 томах -  7 том  
«Локомотивне та вагонне господарство» (1953).

У  післявоєнний пер іод М .В . Винокуров розгорнув широкі д о сл і
дж ення з питань реорганізації рухом ого складу. За 35 років своєї наукової 
діяльності М .В. Винокуров опублікував понад 100 робіт.

Встановлена важлива роль М.В. Винокурова як історика науки і техні
ки, організатора і популяризатора науки. Активна літературна і публіцистич
на діяльність в різних науково-технічних, у  тому числі науково-популярних 
журналах, величезне ділове листування з представниками наукової і ділової 
громадськості, викладацька робота забезпечували М .В. Винокурову значну 
аудиторію, створювали своєрідний «коледж» послідовників і прихильників. 
В се це сприяло поширенню так званого «досвідового знання», що визначало 
суспільну свідомість сучасників в галузі залізничного транспорту і, зокрема, 
в науці про вагони. Його праці відігравали роль не тільки в науковому сере
довищі, але і серед величезного прошарку технічних фахівців.

О рганізаторсько-громадська діяльність М .В . Винокурова була дуж е  
плідною  і присвячена служ інню  рідній  науці. Так, ще у  1 945 -1955  роках 
він був членом науково-технічної ради Н ародного комісаріату шляхів 
сполучення, Т ехнічної ради М іністерства транспортного м аш инобуду
вання, В ченої Ради А кадем ії залізничного транспорту.

М .В. Винокурова у  1 948 -1955  роках було призначено членом м ето
дичної ком ісії ГУ У З М іністерства шляхів сполучення і відповідальним
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редактором у с іх  підручників, що випускаються Трансж елдорізжатом по 
вагонних спеціальностях.

М .В. Винокуров залишив нам не тільки велику наукову спадщ ину в 
галузі залізничного транспорту, а й моральні та гуманістичні, науково - 
культурні та громадянські традиції і цінності.

П Р О  Н Е В ІД О М И Й  п а т е н т  н а  в и н а х і д  в  г а л у з і  
Л ІТ А К О Б У Д У В А Н Н Я  ІН Ж Е Н Е Р А  Б. Г . Л У Ц Ь К О Г О  

Фірсов О.В.

Про винахідницьку діяльність Бориса Григоровича Луцького -  
відомого конструктора, вихідця з України, -  написано вже багато. У  науко
вих публікаціях наведено велику кількість патентів, виданих йому в різних  
країнах світу. В ідом о, що в галузі літакобудування він запатентував два 
винаходи. Перш ий винахід під назвою «Літак з регульованими повітряни
ми гвинтами» він запатентував у  Ф ранції 11 лютого 1910 р. (патент №  
412531 «Aéroplane à helices ajustables») та Угорщині -  17 лютого 1910 р. 
(патент №  51277 «Sârkânyrôpülôgép bealHthato csavarokkal»). Ц ей ж е вина
хід  п ід  назвою «Удосконалення в літаках» він запатентував у Великій Бри
танії 12 лютого 1910 р. (патент №  3506 «Improvements in  Aeroplanes»). В  
Російській імперії на цей винахід він отримав привілей №  42620 19 лютого
1910 р. під назвою «Аероплан». Інформація про цей привілей була знайде
на у  журналі «Вісник фінансів, промисловості і торгівлі [1].

У  формулі цього винаходу Луцький зазначив, що літак, має голов
ний тягнучий гвинт, що д іє  у здов ж  поздовж ньої осі літака, і два бокових  
гвинта, осі яких можуть повертатися незалежно одна від одн о ї як в гори
зонтальній, так і у  вертикальній площині. Крім того, в літаку передбачено  
використання двох двигунів: одного для головного гвинта і інш ого для  
бокових гвинтів. При цьому два бокових гвинта, а також головний гвинт 
(при бажанні) можуть обертатися і в протилежних напрямках.

В описі винаходу Луцький також вказав, що замість одного головного 
гвинта можуть бути встановлені два і більше гвинтів, а наявність двох дви 
гунів дозволить уникнути аварії. У  разі, якщо відбудеться поломка одного 
двигуна, літак зможе продовжити політ за допомогою  іншого двигуна.

Другий винахід під назвою  «Багатомоторний літак зі співвісно р о з
ташованими повітряними гвинтами» він запатентував у  Ф ранції 8 грудня
1911 р. (патент №  437373 «Aéroplane à plusieurs moteurs avec arbres de 
propulseurs concentriques») та У горщ ині -  4 грудня 1911 р. (патент №  
59819 «Tobbm otoros légijarm ü koncentrikusan agyazott propeller 
tengelyekkel»). Ц ей  ж е винахід п ід  назвою  «Літак з  двом а співвісно роз-
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ташованими один  за одним гвинтами» він запатентував у  Н імеччині 29  
жовтня 1911 р. (патент №  263059  «Flugzeug m it zw ei g leichachsig  und 
unmittelbar hintereinander angeordneten Propellern»). В  А встрії цей винахід  
він запатентував 4 грудня 1911 р. п ід  назвою  «Привідний пристрій для 
літаків» (патент №  56784 «Antriebsvorrichtung für Luftfahrzeuge»), а у  
Великій Британії 11 січня 1911 р. п ід назвою «Інновації, що відносяться  
до силових установок літальних апаратів» (патент №  27800
«Im provem ents in  or relating to the Propulsion o f  F lying M achines»).

В  описі німецького патенту №  263059  «Літак з двом а співвісно р о з
ташованими один за  одним гвинтами» Луцький зазначив, що «даний  
винахід відноситься до  літальних апаратів і, зокрема, до  літаків, які за 
безпечені двом а або більше двигунами, кожен з яких приводить в рух  
свій гвинт, причому вали гвинтів розташ овані концентрично».

Згідно винаходу один з двигунів літака був безпосередньо з'єднаний зі 
своїм гвинтом, а другий був з'єднаний зі своїм гвинтом за допом огою  зу б 
частої передачі або ланцюгового приводу. Луцький відмічав, що «бажано 
мати гвинти різного розміру і з  різною  швидкістю обертання. Зовнішній  
гвинт, який безпосередньо з'єднаний з  двигуном, повинен бути менше 
внутрішнього гвинта, який має редукторний або ланцюговий зв'язок з  дв и 
гуном. Також рекомендується, щ об внутрішній гвинт більшого розміру  
обертався з менш ою  швидкістю, н іж  зовніш ній гвинт. О собливою  перева
гою  цього компонування, в порівнянні з  відомими досі, є те, що воно знач
но економить вагу, а також те, що за допом огою  вибору передачі передава
льні числа дв ох  гвинтів можуть бути зм інені в міру необхідності».

Крім вищеназваних патентів, в німецькому патентному відомстві було 
знайдено ще один патент Луцького на третій винахід в галузі літакобудуван
ня. Це патент №  277938 від 12 листопада 1911 р. під назвою «Розташування 
двигунів на літаках» (Motorenanordnung für Flugzeuge) (рис. 1). В  цьому па
тенті Луцький захищав принцип розміщення декількох двигунів на літаку.

Рис. 1. Фрагмент з німецького патенту №  277938  «Розташування 
двигунів на літаках»
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В описі німецького патенту №  277938  Луцький відмічав, що «двигу
ни можуть бути  розм іщ ені на літаку один за інш им, оди н  над іншим, а 
також поруч один  з одним, в залеж ності від кількості гвинтів. У  разі в ід 
мови одного з двигунів політ може бути продовж ений за допом огою  
інш ого двигуна. За допом огою  цього ж  двигуна ви мож ете і приземлити
ся. Однак, якщо ви потім  знову захочете злетіти з пош кодж еним двигу
ном, то він в цьому випадку буде діяти як небажаний баласт, і  потуж ності 
одного працю ю чого двигуна виявиться недостатньо для зльоту. Добре  
відомо, що двигун вимагає значно більш ої потуж ності п ід  час зльоту, н іж  
під час польоту».

Далі Луцький зазначив, що «даний винахід призначений для усунення  
цього недоліку. Суть винаходу полягає в тому, що при будь-яких обстави
нах двигун, що відмовив, може бути видалений з літака після посадки без  
порушення рівноваги. Ця мета досягається за рахунок того, що один з дви
гунів розташований таким чином, що його центр ваги повністю або приб
лизно збігається з центром тяжіння всього літака (включаючи пілота). О че
видно, що після зняття цього двигуна рівновага літака не порушується, а 
його центр ваги залишається колишнім. У  разі, якщо інш ий двигун вийде з 
ладу, то його можна зняти і замінити двигуном, який залишився неушко- 
дженим (тим, чий центр ваги збігається з центром ваги літака). Очевидно, 
що і в цьому випадку порушення рівноваги не відбувається, оскільки від
сутній тільки двигун, центр ваги якого збігається з центром ваги літального 
апарату. Ц е стосується як монопланів, так і біпланів».

Запатентований винахід Луцький використав при створенні першого 
в світі літака зі співвісними гвинтами. П ередній гвинт мав діаметр 260 см  
і робив 1350 об/хв, а задній мав діаметр 310 см і робив 800 об/хв. Гвинти 
приводилися в р ух  двом а 100-сильними двигунами «А ргус» конструкції 
Луцького. До речі, в цьому літаку вперше в світі було застосовано повіт
ряне гальмування ш ляхом реверсу гвинта, що істотно зменш увало пробіг 
літака після посадки.

Ц ей літак Луцький побудував в Йоганністалі, на заводі компанії 
«Румплер», засновником якої був його друг Е. Румплер, а сам Луцький  
був в той час в цій компанії одним  з директорів. У  1912 р. німецький  
авіатор Г. Гірт в Й оганністалі на літаку з двом а співвісно розташ ованими  
гвинтами в присутності представників російського уряду зробив ряд у с 
піш них польотів, розвинувш и швидкість в 150 км/год [3].

Ідея здвоєної силової установки зі співвісними гвинтами знайшла 
ш ироке застосування в конструкціях гоночних літаків і літаків- 
винищувачів. У  1940 р. п ід  керівництвом В . М . Б олховітінова було  
створено багатоцільовий бойовий літак «С », оснащ ений двом а сп ар е
ними двигунам и з співвісним и гвинтами. У  1955 р. було створено самий

291



швидкісний в світі літак з гвинтовими двигунами -  стратегічний бомба
рдувальник ТУ-95. У 1965 р. в ОКБ Антонова було створено найбіль
ший в світі турбогвинтовий літак АН-22 «Антей».

Нині ідея співвісних повітряних гвинтів знаходить своє втілення в 
турбогвинтовентиляторних двигунах, що створюються в Україні на заво
ді АТ «Мотор Січ». Двигун Д-27, розроблений Запорізьким машинобуді
вним конструкторським бюро «Прогрес», не має аналогів в світі. Він 
призначений для встановлення на високоекономічних пасажирських і 
транспортних літаках з поліпшеними злітно-посадковими характеристи
ками: Ан-70, Бе-42, Як-443. Літак Ан-70 встановив шість зареєстрованих 
світових рекордів і 15 національних для літаків свого класу. Авіаційні 
експерти називають створення Ан-70 «проектом століття», «найперспек- 
тивнішим в історії авіації літаком».
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С П И Р А Ю Ч И С Ь  Н А  Ф Р А Н Ц У З Ь К И Й  Д О С В ІД : 
А В ІА Ц ІЙ Н Е  М О Т О Р О Б У Д У В А Н Н Я  В  У К Р А ЇН І В  20-30-х  рр. Х Х  ст.

Харук А.І.

Авіаційне моторобудування належить до найбільш складних галузей 
транспортного машинобудування. Зумовлене це високими вимогами до 
авіамоторів в плані забезпечення надійності, питомої потужності, малої 
маси і габаритів. Реалізувати їх неможливо без урахування передових 
досягнень науки і технології. Тому в галузі авіаційного моторобудування 
часто доводилось вдаватись до іноземних запозичень -  чи то у вигляді 
законної купівлі ліцензії, чи то у формі безліцензійного копіювання. Не 
оминули цей шлях і українські виробники авіаційних двигунів. Особливо 
характерним він був для 20-30-х рр. ХХ ст., коли військово-політичне 
керівництво СРСР з усіх сил намагалось подолати технічне і технологіч
не відставання від провідних країн. Одним з головних «донорів» техно
логій стала Франція, а саме -  фірми «Іспано-Сюїза» і «Г ном-Рон».
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Фактично єдиним авіамоторним підприємством в Україні був (і ли
шається) Запорізький завод, заснований в 1915 р. акціонерним товарист
вом «Дека». В  радянські часи він отримав № 9 і назву «Більшовик», а з 
1927 р. -  № 29. У  1923/24 господарському році (г.р.; господарський рік в 
СРСР використовувався для економічного планування з вересня 1921 до  
вересня 1930 рр.; він починався 1 жовтня і закінчувався 30 вересня н а
ступного календарного року) завод № 9 почав освою вати випуск восьми- 
циліндрового мотора М -6 потуж ністю  300 к.с. -  копії двигуна Ж -8Б Ь  
французької фірми «Іспано-С ю їза». О своєння велось б ез купівлі ліцензії 
-  ш ляхом «зворотнього проєктування» на основі купленого за кордоном  
екземпляра мотора. Технічну документацію  готував конструкторський  
колектив московського заводу «Ікар», «Більшовик» ж е відповідав за ви
пробування двигуна і впровадження його у  серійне виробництво. Н алаго
дж ення випуску М -6 в Олександрівську йшло повільно -  через неритміч
не фінансування та невизначеність позиції замовника (Управління П овіт
ряних сил) щ одо потрібності виробництва цього мотора. Х оч  двигун М -6  
і пройш ов державні випробування, експлуатаційні характеристики його 
були низькими -  часто траплялись обриви клапанів, швидко знош увались  
вкладиші шатунів. До того ж , він був на 14 кг важчим в ід  французького 
взірця. Темп випуску М -6 був дуж е малий -  за сім  років (1925-1932  рр.) 
виготовили лише 331 екземпляр.

Значні труднощі при безліцензійному копіюванні авіамоторів змусили  
радянське керівництво піти на дотримання усіх  загальноприйнятих в міжна
родному співробітництві вимог. На наступний взірець двигуна, 
(дев’ятициліндровий радіальний мотор повітряного охолодження «Ю пітер 
VI» потужністю 480 к.с.), запланований до впровадження на заводі № 29, в 
серпні 1928 р. були придбані права на виробництво й уся необхідна докум е
нтація. Ліцензію купили у  французької фірми «Г ном-Рон». Раніше вона ку
пила її  у  британського «Брістоля», переробивши проект п ід  метричну систе
му. Французи передали креслення мотора, описи, специфікації, матеріали 
розрахунків, складальні інструкції, креслення пристосувань та спеціальних 
інструментів, технологічні карти. Крім того, фірма «Г ном-Рон» взяла на себе 
зобов’язання інформувати про зміни, які вносяться в конструкцію серійних 
моторів. В се йшло добре, доки не втрутилась радянська бюрократія. Авіат- 
рест порушив клопотання про відрядження групи інженерів до  Франції тіль
ки в лютому 1930 р. До того ж, термін такого відрядження (півтора місяці) 
був цілком недостатній для досконалого ознайомлення з технологією. Тож  
постачання готових двигунів М -22 почалось лише в березні 1931 р. Зреш 
тою, колективу заводу № 29 вдалось подолати проблеми з серійним вироб
ництвом М -22, і до 1936 р. виготовили 2717 моторів М -22, які встановлюва
лись на винищувачі І-5, І-15, І-16 (перших серій), пасажирські літаки К-5, 
ХАІ-1 та деякі інші машини.
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Конструкторське бю ро заводу № 29 намагалось створити на основі 
М 22 потуж ніш ий двигун М -58  (650 к.с.), однак ця спроба стала проваль
ною. Знову довелось звертатись за допом огою  до французів. В  липні 
1934 р. Рада праці і оборони СРСР ухвалила ріш ення купити у  фірми  
«Гном-Рон» л іцензії на виробництво двох нових моторів -  9- 
циліндрового К-9 і 14-циліндрового К -14 (радянські позначення -  в ідпо
відно, М -75 і М -85). З Ф ранції постачалась технічна документація, готові 
двигуни (20 К -14 і 10 К-9), деталі, заготовки, інструменти і обладнання. 
Для перш их партій моторів у  Ф ранції придбали бензонасоси, ком пресо
ри, вихлопні патрубки, клапани, втулки повітряного гвинта і систему  
запалювання, в А нглії -  кулькові підшипники.

Адаптацію  двигунів до  ум ов виробництва в Запоріж ж і забезпечува
ло утворене 1 січня 1935 р. конструкторське бю ро О КБ-29, яке очолив А. 
Назаров. Ш тат його становив майже 200 осіб , але дуж е ш видко стало 
зрозумілим, що рівень кваліфікації інж енерно-технічного складу не д о 
зволяє займатись одночасно двом а виробами. П еревагу надали більш  
потуж ному М -85, а від впровадження у  виробництво М -75 відмовились.

Р обочі креслення на М -85 були готові лише в січні 1936 р. Тобто, 
конструкторському бю ро, в якому працювало дв і сотні осіб , знадобився  
цілий рік для підготовки робочих креслень на вже готовий двигун, до  
того ж  на основі повного комплекту технічної документації. Н алаго
дж ення випуску М -85 т еж  не йшло гладко -  виникали постійні проблеми, 
пов’язані з дотриманням технології та забезпеченням належ ної якості. У  
1936 р. завод № 29 виготовив 305 моторів цього типу, але замовник при
йняв лиш е 129 з  них, а реш ту забракував.

Позитивним моментом ліцензійної угоди  з  ф ірмою  «Гном -Рон» було  
надання технічної допом оги з  французького боку щ одо вдосконалення  
двигунів. За час д ії угоди  близько 70 працівників виробничих підрозділ ів  
і конструкторського бю ро заводу № 29 пройш ли стажування у  Франції. 
Н абуті інформація й  досв ід  дозволили взятись за удосконалення базової 
конструкції. У  1937 р., паралельно з М -85 , почався випуск м отора М -86  
збільш еної з 850 до 950 к.с. потуж ності. Н аступного року на зм іну цим  
двом  моделям прийш ов мотор М -87. Однак спроба при його створенні 
відмовитись від технічної допом оги французької ф ірми мала негативні 
наслідки -  двигун, хоч і пройш ов державні випробування, мав низку 
недоліків, усувати які довелось вже п ід  час серійного виробництва. Як 
наслідок, план 1938 р. завод № 29 виконав лише на чверть, виготовивши  
471 мотор М -87.

Складнощі з  удосконаленням М -85 власними силами спонукали п о 
вернутись д о  ід е ї відновлення співпраці з ф ірмою  «Гном-Рон». Н а рубеж і

294



1937/38 рр. обговорювалась пропозиція придбати ліцензію  на 14- 
циліндровий малогабаритний двигун G R -14M  «М арс» потуж ністю  700  
к.с., а за кілька місяців з ’явилась ідея купити ліцензію  на 18-циліндровий  
мотор Р -18  потуж ністю  1600 к.с. О бидва двигуни належали до найбільш  
передових для свого часу конструкцій. Д о того ж, моторів такої п отуж но
сті, як Р -18 , в СРСР просто не існувало. Однак обидві пропозиції були  
відкинуті радянським керівництвом. Надалі конструкторський колектив 
заводу № 29 займався розвитком М -85, створю ю чи нові варіанти цього 
двигуна з французьким корінням. Зокрема, робились спроби створення  
дизельного варіанту м отора М -87 -  М -87Д , який працював би  на деш ев
ш ому, н іж  авіабензин, важкому паливі. Та просте на перш ий погляд за 
вдання виявилось нереалістичним -  воно вимагало таких глибоких зм ін в 
конструкції, що були фактично рівнозначними створенню  нового двигу
на. Зреш тою, в ід ц ієї ід е ї відмовились, надавши перевагу проектуванню  
бензинових, але більш  потуж них, «варіацій на тем у» «Г ном-Рона» -  дви 
гунів М -88 (1100  к.с.) і М -89 (1300 к.с.).

З впевненістю  м ож емо стверджувати, що запозичення інозем них  
конструкцій відігравало вирішальну роль для розвитку авіаційного м ото
робудування в Україні м іж  двом а світовими війнами -  без цього чинника 
не могло бути й  мови про налагодження випуску авіаційних двигунів. З 
чотирьох основних типів виробів, які в той  час вироблялись запорізьким  
заводом № 29 (М 6, М -11, М -22, а також М -85 і його варіанти), три були  
копіями або похідним и двигунів французьких фірм.
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З ІС Т О Р ІЇ Т О Р Ф О В О Ї П Р О М И С Л О В О С Т І В О Л И Н І
Харук Л.М.

Запаси торфу становлять вагому складову енергетичного та агрохіміч
ного потенціалу України. Торф може використовуватися як комунально - 
побутове місцеве паливо, а також джерело сировини для інших галузей на
родного господарства. Торф’яні паливні гранули (пелети), паливні брикети, а 
також кусковий паливний торф використовуються як тверде паливо для 
газогенераторів, в заводських котельнях, на залізничному транспорті. Ком
плексне використання торфу одночасно для потреб сільського господарства 
та промисловості обумовлюється наявністю великої різноманітності його 
видів навіть в межах одного родовища.

Історія видобутку торф у в Україні сягає рубеж а Х У ІІІ-Х ІХ  століть, 
однак упродовж  довгого часу вона велась виключно кустарними м етода
ми, для домаш нього споживання. Становлення торф ової промисловості 
припадає на 30-ті роки Х Х  ст., а найбільш ого розвитку вона набула після  
Д ругої світової війни.

У  нашій розвідці ми зробимо спробу коротко охарактеризувати істо 
рію  торф ової промисловості В олині (в сучасних адміністративних м еж ах  
Волинської області). Назагал торф ’яні родовищ а зустрічаються на всій  
території України (окрім південних регіонів), однак розташ овані вони  
нерівномірно. Заторфованість Волинської та Рівненської областей сягає 
6,5% , тод і як в інш их областях вона коливається в м еж ах від 0,1 до  2%.

П ерш і досл іди  з видобування торф у на В олині пов’язані з меліораці
єю, яку почали проводити на Українському П оліссі на рубеж і Х ІХ -Х Х  ст. 
Для проведення досл ідних робіт в 1912-1913 рр. створюються опорні 
пункти, один з яких розташ овувався в Ковельському повіті, поблизу с. 
Смідин. Тривалий час видобуток торф у мав суто м ісцеве значення і вівся 
історично найдавнішим сп особом  -  різальним (ручна різка торф ових  
цеглин з їх  наступною  суш кою ). Лише у  1965 р. в М аневицькому районі 
утворю ється Підцаревичівське торфопідприємство. Починається в и добу
ток торфу екскаваторним методом, який включає: екскавацію торфу, його 
первинну переробку в кар’єрі, транспортування, формування і вистилан
ня торф ових цеглин на поверхні полів суш ки поряд із кар’єром, суш ку з 
перевертанням та викладанням при н еобхідності фігур суш ки -  клітей, 
збирання сухого торфу.

Новим етапом у  розвитку торф ової промисловості України стало 
введення в д ію  в 1970 р. М аневицького торфобрикетного заводу проєкт- 
ною  потуж ністю  30 тисяч тонн торфобрикетів на рік. За своєю  потуж ніс
тю  підприємство поступалось аналогічним заводам, спорудж еним  в цей  
час в інш их областях (Стоянівський на Львівщині -  60 тис. т на рік, О зе- 
рнянський в Ж итомирській обл. -  125 тис. т). Однак воно стало першим
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по-справжньому промисловим торф опереробним підприємством у  В о 
линській області. Для забезпечення його сировиною  почали застосовува
ти фрезерний спосіб  видобутку, який характеризується більш  інтенсив
ною  суш кою  торфу, коротким технологічним циклом, збільш еним в и до
бутком торфу з одиниці площі, м енш ою  трудомісткістю  і собівартістю  та 
високим ступенем  м еханізації робіт  (до 100%). Відзначимо, що до  1970-х  
рр. 60%  торфу в Україні видобувалось саме екскаваторним способом , в 
фрезерний тільки поступово витісняв його.

В середині 1970-х  рр. в Україні починається спорудж ення торф об
рикетних заводів, обладнаних паровими трубчастими сушарками бара
банного типу виробництва заводу ZE M A G  (Німецька Демократична Р е с 
публіка). П ерш им таким підприємством став торфобрикетний завод  
«К ремінне» (Рівненська обл.) потуж ністю  115 тис. т брикетів на рік, вве
дений в д ію  в грудні 1974 р. Однак місцевий гатунок торфу виявився 
малопридатним для суш арок, первісно спроєктованих для бурого вугілля. 
Завод так і не вийшов на проєктну потужність, а після аварії на 
Чорнобильській АЕС був закритий. О фіційно -  через радіаційну  
забрудненість сировинної бази, фактично -  через хронічну збитковість.

Значно краще для суш арок ZEM A G  підходив торф з родовищ  «С ой- 
не» і «Засвіття-Ситнелюк» в околицях М аневич. В  1983 р. вводиться в 
дію  торфобрикетний завод «С ойне» (розташований поблизу с. П рилісне), 
обладнаний саме такими сушарками. За проєктом він був цілком аналогі
чний заводу «Кремінне». М аневицький торфобрикетний завод викорис
товував вітчизняні пневмогазові труби-суш арки найпростіш ої конструк
ції, пізніш е замінені суш арками з мелю чим вентилятором.

Важ ливою  складовою  багатьох торф орозробок є вузькоколійні зал і
зниці, які використовуються для доставки сировини з місць видобутку до  
торфобрикетних заводів. Н е є винятком і волинські підприємства. Щ о
правда, залізниця М аневицького заводу була розібрана після 2000  р. Н а
томість з 2001 р. експлуатується невелика (протяжністю  близько 4 км) 
залізниця на торфомасиві поблизу с. Довжиця. Н ею  торф доставляють до  
місця перевантаження на вантажні автомобілі, а ті вивозять сировину до  
М аневицького заводу.

Торфобрикетний завод «С ойне» володіє однією  з найбільших торфо- 
возних залізниць не лише в Україні, але й у  Європі. Споруджена вона була  
одночасно з підприємством, але пізніше розбудовувалась. До 2003 р. заліз
ниця закінчувалась в околицях с. Замостя, але згодом була продовжена до  
торфомасиву «Засвіття» (на північ від с. Серхів). Протяжність лінії від 
головної станції на самому заводі до  найбільш віддаленого пункту на ма
сиві «Засвіття» становить 18 км. Крім «Засвіття», вузькоколійка забезпечує 
доставку сировини з ближнього торфомасиву «Сильнуха» (біля с. Галузія). 
На лінії експлуатуються тепловози ТУ6 і ТУ7, а також ЭСУ2А. Останній
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тип поєднує в соб і якості локомотива і сам охідної електростанції для жив
лення електроенергією різноманітного обладнання (насамперед, шляхоук- 
ладальних потягів). Крім цього, заводу «Сойне» належить залізнична лінія 
широкої колії Сойне-М аневичі, яка сполучає завод з залізничною станцією  
і робить можливим вивезення готової продукції. Інтенсивність руху цією  
лінією не перевищ ує двох потягів на тиждень.

Обсяг видобування торф у в Україні сягнув максимуму (7,5 млн. т на 
рік) в 1970 р. Н а той час 73%  видобутого торфу використовувалось в 
сільському господарстві, а 27%  йшло на енергетичні потреби. З р о збуд о 
вою торфобрикетних заводів зростає частка брикетованого торфу, приз
наченого для опалення житлових будинків і котелень.

Станом на 1991 р. на теренах України діяло 37 торф обрикетних за 
водів. Зараз їхня кількість скоротилась до  ш ести, але обидва волинські 
підприємства були збереж ені і продовж ують функціонувати. В они  в х о 
дять до  складу державного підприєиства «Волиньторф», яке, у  свою  ч ер 
гу, є частиною  державного концерну «Укрторф», утвореного в 2007  р. У  
2010 р. «Волиньторф» видобуло 192 тисячі тонн торфу, у  той час, як всі 
сім  підприємств «У крторфу» видобули 459  тисяч тонн. Тобто, частка 
підприємства «Воиньторф » у  видобутку становила близько 42%. Частка у  
виробництві торфобрикетів ще вища. У  тому ж  2010  р. «Волиньторф»  
виготовив 121,5 тисячі тонн брикетів -  57%  загальноукраїнського вироб
ництва (обсяг якого становив 213,5  тисячі тонн). Головний внесок робить  
завод «С ойне» -  наймолодш ий з українських торфобрикетних заводів (у  
2010 р. він виготовив 86,6 тисячі тонн продукції). За наступні роки обся 
ги виробництва підприємства «Волиньторф» дещ о скоротились і станов
лять 150-180 тисяч тонн торф у і 60 -80  тисяч тонн торфобрикетів. Однак  
здорожчання традиційних енергоносіїв, безум овно, змусить звернути  
увагу на пош ук більш  деш евих та ефективних способів  отримання енер
гії. О дним з ріш ень є використання торф у, запаси якого в Україні пере
вищують запаси рідкого й газоподібного палива.
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П Е Р Ш И Й  У К Р А ЇН С Ь К И Й  П Р О Е К Т  Р ІЧ К О В О Г О  
П А С А Ж И Р С Ь К О Г О  Т Е П Л О Х О Д А  Д Л Я  М А Л И Х  Р ІЧ О К  

Цюпа А.М.

Як відомо, після закінчення Д ругої світової війни велику увагу в 
Україні було приділено розвитку транзитного пасажирського річкового 
флоту. В  перш у чергу були відновлені пасажирські перевезення на сер ед 
ньому та нижньому Дніпрі з використанням пароплавів проекту №  737, 
спроектованих і виготовлених на Київському заводі “Ленінська Кузня” 
(сучасна назва -  “Кузня на Рибальському”) [1].

Однак завдання відновлення пасажирських перевезень на малих 
річках виявилось значно складнішим через те, що для роботи на таких 
річках можна використовувати лише судна, технічні характеристики яких 
дозволяють їх  безаварійну експлуатацію на даній річці. Наприклад, на річці 
Десна регулярні пасажирські перевезення, які почались з 1951 року, вико
нувались в основному пароплавами проектів СБ-14 та СБ-21, виготовлених 
на заводі “Ленінська Кузня” у  1934 -  1936 роках спеціально для роботи на 
малих річках. Ц і судна були затоплені у  1941 році, а після звільнення 
П ридніпров’я від німецьких окупантів у  1944 році підняті з дна Дніпра та 
відремонтовані на судноремонтних заводах, після чого продовжили пере
возити пасажирів на Десні, П рип’яті та верхньому Дніпрі.

А ле, не зваж аю чи на надійн ість  та гарні експлуатаційні якості, 
продем он строван і пароплавами вказаних проектів п ід  час тридцяти  
років р оботи  на м алих річках, ц і судн а  мали і суттєві недоліки . Крім  
застарілого ди зай н у та н ек ом ф ортабел ьності сам и х суден , їх  парові 
маш ини мали м енш у еф ективність, н іж  двигуни внутріш нього згор я н 
ня, а регулю вання ш видкості обертання вала такої маш ини бул о н е 
м ож ливо здійсню вати  ди станційно з капітанського містка. Т ом у у  
1954 р оц і Київське Ц П К Б -10 р озроби л о проект №  331 пасаж ирського  
теп л охода  (рис. 1) для р оботи  на м ілководних р ічкових п л есах  [2]. 
П ерш у партію  су д ен  цього проекту бул о запущ ено у  виробництво на  
К иївському су д н о б у д ів н о м у -су д н о р ем о н т н о м у  заводі (КС СРЗ). Г о 
ловне судн о  проекту -  теп л ох ід  “О лександр Д овж ен к о” у  1956 році
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усп іш н о пройш ов х о д о в і випробування і почав зд ійсн ю вати  регулярні 
рей си  на л ін ії К иїв-Ч ернігів.

Крім КССРЗ теплоходи за проектом №  331 будувались також на 
трьох російських суднобудівних заводах у  м істах Великий У стюг, К рас
ноярськ та Качуг (Іркутська область) з подальш ою  експлуатацією  на 
річках С ухона, П івнічна Двіна, Біла, Іртиш, Лена, Є нісей і ряду інших.

Рис. 1. Т еплохід проекту №  331

О сновні характеристики суден  цього проекту такі:
Клас регістру Р
Довжина 49,3 м
Ш ирина 8,3 м
Висота 7,3 м
Осадка 0,8 м
Водотонаж ність 168 т
Пасажирських місць 162
П отужність Г.Д. 2х150  к.с.
Ш видкість 19 км/год.
Екіпаж 16 чол.
До послуг пасажирів на борту теплохода були зручні 1-2 містні каю-

ти перш ого класу, 4-м істні каюти другого класу, спальні місця третього 
класу, салон для відпочинку, буф ет, а також прогулянкова тераса зі зруч
ними кріслами.

Н а збудованих в Україні теплоходах проекту №  331 в якості голов
ного двигуна використовувались два дизельних двигуни типу 3Д 6 (6ЧСП  
18/22) потуж ністю  по 150 к.с., а на деяких російських суднах 6 Ы 6 0 Р П  
чехословацького виробництва. С уднова електростанція складалась з д и 
зель-генератора постійного струму ДГ-13 потуж ністю  13,5 кВт напругою  
115 В і валогенератора постійного струму марки П Н -68 потуж ністю  4,8  
кВт. При експлуатації суден  потужність валогенераторів П Н -68 вияви
лась недостатньою  і тому їх  було замінено на генератори марки П -62  
потуж ністю  11,5 кВт.
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Слід відзначити, що теплоходи, збудовані до  1959 року, за початко
вим проектом були з водометними рушіями, які створювали значні 
незручності при перемиканні на задній  хід, маневрах або п ідходах до  
приплавів, тому на теплоходах російського виробництва, збудованих  
після 1959 року, водом ети були замінені на гребні гвинти, що призвело 
до н еобхідності збільш ення допустим ої глибини п ід  днищ ем судна, при 
якій воно могло безпечно рухатись після такої зм іни рушія.

Деякі теплоходи проекту №  331, збудовані у  Р осії починаючи з 1960  
року, після реконструкції почали використовуватись для туристичних  
перевезень. Наприклад, теплохід  “Николай Яковлев”, збудований у  1962  
році на Великоустю гському СБЗ, після капітального ремонту з повним  
переплануванням пасажирських приміщень, який було виконано у  2005  
році, продовжував перевозити пасажирів д о  теперіш нього часу. П ісля цієї 
реконструкції на борту теплохода до  послуг пасажирів стало 33 каюти (з 
них 2 каюти -  люкс) на 2, 3 або 4 місця кожна, гарно обладнані ресторан, 
бар та музичний салон, що дозволило використовувати судно для  
організації річкових круїзів. Загальна кількість пасажирських місць на 
цьому теплоході становила 71.

Як бачимо, судна проекту №  331, збудовані в Україні у  1956-1958  
роках, були перш ими і  тому їм, на жаль, були притаманні всі недоліки, 
про які згадувалось у  цій доповіді, через це їх  експлуатація в реальних  
ум овах виявилась досить складною  і  не всі з побудованих суден  викори
стовувались за призначенням. Частина з них обслуговувала лінії Київ- 
Чорнобиль та Київ-Канів, на теплоході “В . К осенко” організовувались  
короткотермінові екскурсії по Дніпру. У  80 -х  роках минулого століття 
після закінчення терміну експлуатації їх  було списано на металобрухт  
або передано зацікавленим підприємствам для організації відпочинку 
співробітників. П ісля цього на Д есн і для перевезення пасажирів деякий  
час використовувались ш видкісні судна, та з 90 -х  років Х Х  століття такі 
перевезення були припинені.

Очевидно, що для відновлення пасажирських перевезень на малих 
річках України необхідною  ум овою  є будівництво придатних для цього 
сучасних суден , при створенні яких м ож е знадобитись досв ід  
експлуатації теплоходів проекту №  331 на річці Десна.

А наліз незручностей, що виникали при експлуатації вказаних суден, 
дає підстави стверджувати, що рушіями для них повинні бути не водом е
ти, а бортові гребні колеса на зразок тих, які використовувались на с у д 
нах проектів СБ-14 та СБ-21, також згаданих у  цій роботі.

Д уж е хочеться вірити у  те, що уряд України знайде можливість  
відновити судноплавство на “зачарованій Д есн і” та деяких інш их малих 
річках, що, крім вирішення транспортних проблем, дозволить
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організувати на них річкові круїзи, а також, активізувавши 
руслозберігаю чі роботи  на цих річках, значно поліпш ити їх  екологію .
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К О Н Ц Е П Ц ІЯ  М У З Е Ю  ІС Т О Р ІЇ Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О Г О  
Б О Т А Н ІЧ Н О Г О  С А Д У  ІМ Е Н І М .М . Г Р И Ш К А  Н А Н  У К Р А ЇН И

Чувікіна Н.В.

Сьогодні Національний ботанічний сад (НБС) ім ені М .М . Гришка 
Н А Н  України є головною  в Україні науково-дослідною  установою  в га
лузі інтродукції та акліматизації рослин і одним з найбільш их ботанічних  
садів світу. НБС очолю є Раду ботанічних садів, координує їх  діяльність, 
готує наукові кадри з інтродукції та акліматизації рослин, проводить 
широку природоохоронну і просвітницьку діяльність, але широка гр о
мадськість ознайомлена з науковою  діяльністю  та істор ією  наш ої устан о
ви поки що недостатньо.

Ідея створення м узею  істор ії ботанічного саду виникла ще у  середи 
ні 1980 рр. Т оді ж  був розпочатий збір  експонатів. Багато цікавих світлин  
та документів зберігалося у  відділі наукової інф ормації НБС, але не було  
окремого приміщ ення для зберігання фондів, не була розроблена концеп
ція майбутнього музею . Нині приміщ ення для зберігання фондів (але не 
для створення експозиції) вже є. В ф ондах майбутнього м узею  є сотні 
одиниць зберігання: світлини, слайди, документи, документальні к іноф і
льми, особи сті речі ветеранів, подарунки на ю вілейні дати тощо. Ф онди  
постійно поповнюються, дж ерелом  є головним чином подарунки ветера
нів ботанічного саду та їх  родин. В  ш ість наявних вітрин неможливо  
вмістити зібрані експонати. Наразі м узей перебуває на стадії створення, 
що не дозволяє запрошувати ш ироке коло відвідувачів.

Нами розроблена концепція майбутнього музею . В  м узеї передбаче
но створення трьох відділів.

В ідд іл  №  1 -  загальна історія НБС.
Розпочинається експозиція з історії території, яку нині займає бота

нічний сад -  історичної м ісцевості Києва «Звіринець». Ц е археологічні
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матеріали, що були знайдені співробітниками п ід  час роботи, відом ості 
про Красний двір, Звіринецьке укріплення Н ової печерської фортеці, 
Видубицький та Свято-Троїцький Іонінський монастирі, вибух порохових  
складів на Звіринці 1918 р. тощ о. Далі в експозиції планується предста
вити шість етапів розвитку найбільш ого ботанічного саду України.

Перш ий етап 1918 -1935 . П ередумови створення академічного бота
нічного саду у  Києві. Ідея створення в Києві нового академічного ботан і
чного саду виникла ще у  1918 р. -  одночасно зі створенням Української 
академії наук.

Другий етап 1 9 3 5 -1941 . Ботанічний сад як п ідрозділ  Інституту б о 
таніки А Н  УРСР. Після постанови Ради Н ародних Комісарів (РНК) УСРР  
№  1220 від 22 вересня 1935 р. про заснування в Києві нового ботанічного  
саду при Інституті ботаніки А Н  УРСР розпочалися проектні роботи  та 
створення колекцій рослин майбутнього саду. Проект нового ботанічного  
саду на Звіринці був надрукований в журналі київської міської ради «С о
ціалістичний Київ» у  1937 р. У  цей пер іод ботанічний сад існував як п ід 
розділ  (відділ) Інституту ботаніки АН УРСР. Тому в експозиції представ
лено інформацію  про вчених інституту ботаніки А Н  УРСР, які в дов оєн 
ний пер іод працювали на території ботанічного саду (М.Г. Холодний, 
В.М . Любименко, А.О. Сапєгин). Також представлені матеріали про 
Акліматизаційний сад  академіка М иколи Ф еофановича Кащенка, бо д о с 
лідження М .Ф . Кащенка успіш но продовж ую ть науковці нашого саду. 
Найцінніш ими експонатами є видання акліматизаційного Саду та М .Ф . 
Кащенко («Заходи» та ін .), книги з автографами М .Ф . Кащенка, фото 
М .Ф . Кащенко та його родини.

Третій етап 1 9 4 1 -1943 . Ботанічний сад у  пер іод німецько- 
фашистської окупації. В  роки німецької окупації 1941 -1 9 4 3  рр. директо
ром  Ботанічного саду був О.М. Бурачинський. Н адзвичайно цікавими є 
артефакти часів окупації Києва 1 9 41 -1943  рр. Ц е посвідчення особи  (аус- 
вайс) О.М. Бурачинського, фото співробітників часів окупації, робочі 
картки та особові справи робітників того часу.

Четвертий етап 1 9 4 4 -1964 . П еріод активного будівництва Ботаніч
ного саду п ід  керівництвом М .М . Гришка, створення колекцій рослин, 
основних експозиційних ділянок та відкриття для масового відвідування  
під керівництвом Є.М . Кондратюка.

Н езабаром після визволення Києва у  відповідності з постановою  №  
243 РН К УРСР від 23 березня 1944 р. будівництво Ботанічного саду було  
відновлено. З липня 1944 р. сад був виділений з Інституту ботаніки АН  
УРСР як самостійна науково-дослідна установа. Директором був призна
чений видатний вчений та організатор науки академік А Н  УРСР М .М . 
Гришко. Протягом 194 4 -1 9 4 5  рр. територія саду була звільнена від при
ватної забудови, були розроблені основні іде ї та сформульовані основні

303



завдання Ботанічного саду А Н  УРСР. Розпочалося формування структури  
Ботанічного саду -  створення його наукових відділів та колекцій рослин. 
П ід керівництвом М .М . Гришка та академіка архітектури О .В. Власова  
було розроблено новий генеральний план будівництва. Зберігся частково 
реалізований проект, зроблений в майстернях «Київпроекту» п ід  керів
ництвом академіка архітектури О.В. Власова. Ц е 40 світлин, оф ормлених  
в паспарту (30х40 см) та велика кольорова візуалізація проекту, зроблена  
аквареллю. Надзвичайно цінними є експонати, які розповідаю ть про 
перш ого повоєнного директора та будівничого Ботанічного саду академ і
ка М иколу М иколайовича Гришка. Ц е меморіальні речі (фрагмент виш и
тої сорочки, «директорські» бланки, записники), автографи М .М . Гриш 
ка, книги з домаш ньої бібліотеки М .М . Гришка (частина з них з автогра
фами та дарчими написами), багато світлин, автографи М .Т. Рильського 
(вітальні листівки, лист та дарчий напис на книзі).

В фондах музею  зберігаються меморіальні речі, світлини, документи, 
матеріали про вшанування пам’яті видатного ландшафтного архітектора, 
доктора біологічних наук, професора Л.І. Рубцова. А дж е завдяки йому 
дендрарій ботанічного саду став зразком садово-паркового мистецтва, а 
створений за його проектом «Сад бузку» нині є одним з найкращих у  світі.

У  пер іод з 1959 р. по 1965 р. будівництво Саду продовж увалося під  
керівництвом Є.М . Кондратюка і 29 травня 1964 р. сад було урочисто  
відкрито для відвідувачів. У  ф ондах є фото цієї події, в якій брав участь 
президент Н А Н  України Борис Євгенович Патон. П еріод діяльності Б о
танічного саду -  від початку його будівництва і д о  відкриття для м асово
го відвідування характеризується як пер іод зеленого будівництва і р озго 
ртання науково-дослідної роботи.

П ’ятий етап 1 9 6 5 -1991 . П оглиблення та розш ирення ф ундаменталь
них наукових дослідж ень п ід  керівництвом А.М . Гродзинського та Т.М. 
Черевченко. З 1965 р. по 1988 р. директором Центрального республікан
ського ботанічного саду (ЦРБС) АН УРСР був академік АН УРСР А.М . 
Гродзинський. П ід  його керівництвом були поглибленні та розш иренні 
фундаментальні наукові дослідження, зокрема засновані нові відділи. Зна
чно розширилися міжнародні наукові зв’язки. Одним з головних напрямків 
роботи ЦРБС стала розробка теоретичних основ і методів інтродукції та 
акліматизації рослин. Справу А.М . Гродзинського продовжила директор 
Ботанічного саду у  1988-2004  рр. член-кореспондент Н А Н  України Т.М. 
Черевченко. П ід  її керівництвом розширилися комплексні дослідження  
біорізноманіття, дослідж ення в галузі космічної біології. В  фондах музею  є 
багато світлин і документів з розвитку установи у  цей період.

Ш остий етап. НБС у  роки незалеж ної України. У  роки р озбудови  та 
становлення української держави Ботанічному саду вдалося зберегти та 
поповнити колекції рослин, продовжити розпочаті раніше наукові досл і-
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дж ення та започаткувати нові. Новим напрямком стало створення на 
території НБС етноботанічних експозицій та створення сектору С хідних  
садів. П остановою  Кабінету М іністрів України №  323 від 15 листопада  
1991 р. Ботанічному саду було присвоєно ім ’я М .М . Гришка. В ідповідно  
до постанови Кабінету М іністрів України 1992 р. ботанічний сад затвер
дж ено як о б ’єкт природно-заповідного фонду, що охороняється як д ер 
жавне надбання. У казом П резидента України від 6 жовтня 1999 р. саду  
присвоєно статус національного. Статус національного надбання мають 
також колекція тропічних та субтропічних рослин, колекція півоній, м о 
нокультурні сади «Розарій» та «С ад бузків» і колекції енергетичних та 
ароматичних рослин відділу культурної флори.

Нині в НБС успіш но працюють 8 наукових відділів і 2 лабораторії. 
Інформація про їх  історію  та наукові досягнення буде представлено у  
наступній частині експозиції. П о кожному відділу бажано дати стенд та 
вітрину, де  буде висвітлена коротка історія відділу та основні досягнен
ня, портрети та особисті речі видатних вчених, селекціонерів, докторів  
наук, лауреатів премій, світлини деяких сортів, монографії, колективні 
фото співробітників тощ о. Окремо має бути представлена інформація про 
підрозділи саду, які нині не існують.

У  третьому відділі м узею  буде представлена інформація про історію  
та діяльність Ради ботанічних садів та дендропарків України, про цікаві 
виставки, які в різни роки проводилися в НБС: «Рослини Святого пись
ма»; «Рослини у  творчості Тараса Ш евченка», виставки відділу квітни
карства тощ о. Також тут будуть представлені подарунки Саду -  картини, 
вази, килим, вітальні адреси на ю вілеї тощо.

Н А У К О В А  Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь  А К А Д Е М ІК А  С .П . К О Р О Л Ь О В А  
Щербакова Н.М.

Відкриття косм ічної ери нерозривне з  науковою діяльністю  С.П. Ко- 
рольова. Наукова спадщ ина Сергія Павловича Корольова -  це проекти, 
доповіді, статті, виступи, науково-технічні документи, листування. Зав
ж ди  в своїй  діяльності Корольов бачив наукові та практично-технічні 
завданні в нерозривному зв ’язку. Кож не конструкторське ріш ення С.П. 
Корольова, починаючи з  перш их планерів та літаків, мало наукову базу  
-  «від загальних малюнків та схем  д о  глибокого наукового опрацювання 
кож ної окрем ої теми!» [1, с. 108] ( тут і далі переклад висловлювань С.П. 
Корольова з рос. мови автора статті). В ж е його ранні проекти  
вирізнялися оригінальністю, переверш ували за льотними характеристи
ками існую чі зразки, спиралися на останні досягнення авіаційної науки.
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Важливу роль у  формуванні С.П. Корольова як вченого та конструк
тора відіграли знання, отримані ним п ід  час навчання в Київському 
політехнічному інституті та М осковському вищому технічном у училищ і 
ім. М .Е. Баумана. Корольов-вчений виростав з Корольова-конструктора.

Знайомство Сергія Павловича у  1929 році з геніальними ідеями К ос
тянтина Едуардовича Ціолковського стало вирішальним при виборі К о- 
рольовим напрямку наукової та конструкторської діяльності. Згодом  він 
напише про роботи  основоположника теор ії реактивного руху: 
«Найбільш  чудове, сміливе та оригінальне творіння творчого розуму  
Ціолковського -  це його іде ї та роботи  в галузі ракетної техніки. Тут він 
не має попередників і набагато випередж ає вчених всіх  країн та сучасну  
йому еп оху»  [2, с. 203]. Ц ією  здатністю  ставити та вирішувати нові зав
дання володів і сам С.П. Корольов.

У  передвоєнні роки С.П. Корольов одночасно з розробкою  крилатих 
ракет науково обґрунтовував необхідність освоєння лю диною  страто
сф ери за допом огою  пілотованих літальних апаратів. В ін  був глибоко  
переконаний, що б ез вивчення стратосфери, без знання її  властивостей  
неможливо ні створення висотної реактивної авіації, ні освоєння космосу. 
У  виступах на В сесою зн ій  конф еренції по вивченню стратосфери (1934  
рік, доповідь «П оліт реактивних апаратів у  стратосф ері»), на В сесою зн ій  
конференції з використання реактивних літальних апаратів в освоєнні 
стратосфери (1935 рік, доповідь «Крилаті ракети та використання їх  для 
польоту людини») та в книзі «Ракетний політ в стратосфері» (1934 рік, це 
перша і єдина книга, що була опублікована за життя вченого) Сергій П ав
лович з наукових позицій шукає відповіді на питання: для чого потрібні 
польоти людини в стратосфері, які шляхи та методи їх  виконання? [1].

Д освід  роботи з реактивними двигунами С.П. Корольов використо
вував у  роки війни п ід  час розробки та покращ ення бойових якостей  
військових літаків, що дозволяло за короткий час значно збільш увати їх  
швидкість. Корольов вважав роботу над реактивною установкою  РУ-1 
одним з перш их етапів ріш ення завдання польоту лю дини на реактивно
му апараті. Н а початку 1945 року він узагальнив свій досв ід  та підготував  
декілька статей за цією  тем ою  [2, с. 87-101].

У  серпні 1946 року С.П. Корольов був призначений Головним кон
структором по створенню  комплексів автоматично керованих  
балістичних ракет далекої дії. Корольов на чолі грандіозних проектів  
створю є гнучку та чітку організацію  складної сукупності робіт, науково - 
технічне керівництво якої здійсню вала Рада головних конструкторів. При  
вирішенні завдань колективи конструкторських бю ро проводили велику 
науково-дослідну роботу з залученням галузевих інститутів та інститутів  
академій наук. Сергій Павлович, як вчений і організатор, стояв на позиції 
необхідності підпорядковування всіх  елементів розробки єдиному науко
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вому та технічному задуму. За масш табами творчої діяльності та дося г
нутими результатами Сергій Павлович Корольов належить до  вчених, для  
яких поруч із глибокою  інж енерною  ерудицією  характерні непересічні 
організаторські здібності, наполегливість в реалізації рішень. Корольов 
забезпечував «сум існість талантів, готовність кожного учасника робіт  -  
керівника наукової школи -  підкорятися колективній дум ці, інтересам  
комплексної програми» [3, с. 20].

З перш их кроків своєї діяльності на посаді Головного конструктора  
Сергій Павлович приділяв багато уваги науковим дослідж енням. В ін  
наперед турбувався про накопичення відомостей, які н еобхідн і для поль
оту лю дини в космос, не випускав ж одн ої мож ливості для проведення  
експериментів, які пов'язані з польотами ж ивих організмів в космосі, з 
відпрацюванням систем  порятунку. С.П. Корольов активно співпрацював  
з академіками С.І. Вавіловим, А.М . Н есміяновим, М .В. Келдиш ем, О.О. 
Благонравовим із  питань розробки програми наукових дослідж ень  
верхніх шарів атмосфери з використанням геоф ізичних ракет. З 1947  
року на кожній із бойових ракет все більш е м ісце у  планах Головного  
конструктора посідали наукові експерименти, які поступово переросли в 
розгорнуту програму космічних дослідж ень [3, с. 122-123].

Після обрання 23 жовтня 1953 року С.П. Корольова членом- 
корреспондентом А Н  СРСР він кожного року направляв до В ідділу  
технічних наук звіти про свою  наукову діяльність. В  перш ому (1954  рік) 
Сергій Павлович пропонує програму «розш иреного розвитку робіт  по 
досл ідж енню  верхньої атмосфери та космічного простору» [2, с. 344]. 
П ри обранні на початку 1958 року в д ійсн і члени А кадем ії наук СРСР 
вченим було складено перелік наукових праць та проектно- 
конструкторських робіт  [2, с. 395-400].

Для вирішення виникаючих наукових проблем Корольов залучав вче
них різних спеціальностей, підтримував постійний контакт із багатьма 
академічними інститутами. Так, творча співпраця двох видатних вчених -  
Мстислава Всеволодовича Келдиша та Сергія Павловича Корольова -  ста
ла однією  із найважливіших ум ов успіш ного розвитку космонавтики.

С.П. Корольов надавав велике значення перспективам космічних  
польотів, розумів, що виведення перш их ш тучних супутників Землі стане 
тільки початком всебічного наукового дослідж ення та освоєння  
космічного простору. У  статті «Д ослідж ення космічного простору» (1957  
рік) Сергій Павлович так визначав майбутнє космонавтики: «Далі будуть  
пош уки нових, більш  вдосконалених ш тучних супутників Землі, 
космічних ракет, будуть створені автоматичні космічні станції, населені 
міжпланетні станції, та, нарешті, досягнуті інш і планети» [2, с. 394]. Н ау
кове бачення досягнень та перспектив розвитку космонавтики Корольов

307



викладав для у с іх  зацікавлених у  газетних статтях п ід  псевдонім ом  
«П роф есор К. Сергєєв».

Після запуску І ш тучного супутника Землі (1957  рік) Сергій П авло
вич Корольов отримав ступінь доктора технічних наук. З 1958 року С.П. 
Корольов -  д ійсний член (академік) А Н  СРСР, з1960  року -  член П резидії 
АН СРСР.

Головна особливість використання наукових досягнень при розробці 
зразків перш ої ракетно-космічної техніки полягала в проведенні науко
вих дослідж ень силами конструкторського бю ро, яке очолював Корольов. 
Сергій Павлович забезпечив спільні роботи  КБ та спеціалізованих науко
вих організацій, що сприяло ефективності впровадження наукових 
дослідж ень в розробку нової техніки. В ін  постійно піклувався про залу
чення до робіт  наукових закладів, наполягав на створенні «достатньо  
розвиненої науково-дослідної та проектної організації з  експерименталь
ною  виробничою  базою  та комплексом необхідн и х лабораторій і стен до
вих установок» [2, с. 409].

Ш ирота наукових поглядів Корольова на майбутнє космонавтики  
сприяла тому, що кожну розробку він розглядав з  позицій далекої п ер 
спективи, перетворю ю чи космічну програму в своєрідну «ланцюжкову  
реакцію » нових досягнень. Сергієм Павловичем Корольовим були  
розроблені науково-технічні основи космонавтики, які отримали розви 
ток на подальш их етапах освоєння космічного простору. Завдяки 
науковій діяльності С.П. Корольова та його однодум ців космос, який 
колись був доступний тільки уяві фантастів, став сф ерою  діяльності вче
них та інженерів. Корольов стверджував: «В сучасній  науці нем ає галузі, 
яка б розвивалася так стрімко, як космічні дослідж ення» [2, с. 527]. В ж е  
стали крилатими слова Головного конструктора: «Те, що здавалося  
нездійсненним  протягом століть, що ще вчора було лише сміливою  
мрією , сьогодні стає реальним завданням, а завтра -  зверш енням. Н емає  
переш код людській дум ці!»  [2, с. 530].
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В Н Е С О К  П Р О Ф Е С О Р А  М .П . П Е Т Р О В А  В  Р О З В И Т О К  
Н А У К И  П Р О  Р У Х О М И Й  С К Л А Д  З А Л ІЗ Н И Ц Ь  І Т Я Г У  П О ЇЗД ІВ

Я н ін  В .А .

Тяга поїздів  як одна із галузей залізничної науки охоплю є велике 
коло питань, що відносяться д о  механіки руху поїзда і до  використання 
потуж ності локомотива. В  галузі механіки руху поїзда основними  
о б ’єктами вивчення і дослідж ення є: а) сили, які дію ть на потяг (сила 
тяги, сили опору і гальмівні сили); б) м етоди вирішення рівняння руху  
потягу і м етоди  тягових розрахунків, розрахунків ваги, ш видкості і  часу 
ходу  потягів, ум ов і результатів гальмування потягів стосовно до  різних  
ум ов експлуатації залізниць; в) визначення витрат енергії і з ’ясування 
умов і заходів, що забезпечую ть мінімальні витрати енергії на одиницю  
роботи (тонно-кілометр).

Залізничні локомотиви сл ід  розглядати як трансформатори, які п ер е
творюють теплову і хім ічну енергію  палива у роботу сили тяги. Вивчення  
сили тяги локомотива вимагає знання у с іх  теплових і механічних  
процесів, п ов’язаних з перетворенням енергії палива у роботу сили тяги.

В час появи перш их залізниць в Російській імперії, тобто в перш ій  
половині Х ІХ  ст., рівень знань в галузі математики і механіки був  
відносно високим, але достатньої наукової бази  для дослідж ень теплових  
процесів ще не було, тому що не існувало ще науки термодинаміки і 
теор ії машин. Слід згадати, що механічний еквівалент тепла був встанов
лений тільки у  1843 р., після чого і почався розвиток теор ії парових м а
шин на більш  високому науковому рівні. Ось чому у  перш ому періоді 
існування залізниць багато технічних питань вирішувалися не стільки на 
основі теорії, скільки на основі незначного досвіду, який лиш е формував
ся. І пізніш е, в м іру накопичення досвіду, його наукового обгрунтування  
і  узагальнення, з ’явилися перш і наукові, теоретичні основи залізничної 
справи загалом і, зокрема, її  дуж е важливої ділянки -  тяги потягів.

Перші систематизовані досліди щ одо визначення опору руху рухом о
го складу і потужності, яка реалізувалася паровозом в умовах експлуатації, 
були проведені у  1887-1889 рр. на Моршансько-Сизранській залізниці 
інженером В.І. Лопушанським. Детальний опис цих досліджень у  низці 
статей, надрукованих у  журналі М іністерства шляхів сполучення «И нж е
нер» за 1892 р., показує, що випробовування на той час були проведені на 
достатньо високому і технічному рівні. Опір вагонів вимірювався динамо
метром, а робота паровоза -  за індикаторними діаграмами, які записували
ся під час дослідів. В  результаті цього були виведені формули опору руху  
вагонів і паровоза, визначені витрати пари на 1 к.с. і годинна 
паропродуктивність котла. При цьому навіть були спроби визначити 
«коефіцієнт ковзання» або, згідно сучасної термінології, «коефіцієнт зчеп-
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лення». Н а жаль, ці досл іди  та їх  результати не отримали на той час д о с 
татньо широкого поширення та розвитку.

Перш им видатним дослідником  дуж е важливих питань залізничної 
справи і, зокрема, в галузі тяги потягів, був відомий вітчизняний вчений  
М икола Павлович Петров. Н аукова та інж енерна діяльність М .П. Петрова 
була винятково багатоманітна і плодотворна. Головним внеском М .П. 
Петрова у  науку було створення ним гідродинам ічної теор ії тертя, у  якій 
вперш е були висвітлені і представлені у  математичному вигляді закони  
рідинного тертя. О дна з особливостей ц ієї роботи, як і багатьох інш их  
праць вченого -  суворе математичне висвітлення проблеми, що охоплю є  
всеможливі випадки і фактори, які впливають на тертя.

М .П. Петров вказав на шляхи і засоби  для зменш ення шкідливих 
опорів у  маш инах і механізмах. В  подальш ому він написав з питань тер 
тя, зокрема, тертя на рухом ом у складі, ще низку робіт, які принесли йому  
світове визнання. Тільки через декілька років після опублікування робіт  
М .П. Петрова питаннями рідинного тертя стали займатися вчені інш их  
країн -  Рейнольдс і у  більш  загальній ф ормі -  Зоммерфельд.

П роф есор М .П. Петров займався не тільки досліджуванням  
рідинного тертя. В ін  присвятив багато своїх  праць розробц і 
найважливіших питань залізничного транспорту. При цьому більшість з  
них на той час вивчалися вперше.

Ц і питання сл ід  розділити на декілька груп.
1- а група -  питання про опір рухові потягів, про норми витрат пали

ва паровозами, про найвигідніш і ш видкості р уху  вантажних потягів, про 
визначення головних розм ірів паровозів.

2- а група -  питання, зв ’язані з безпекою  руху потягів -  про 
безперервні гальми, про знош ування бандажів, про небезпечні ш видкості 
руху потягів, про р ух  за допом огою  подвійної тяги.

3- а група -  теорія розрахунку рейок і верхньої будови  колії.
4 - а група -  покращення використання рухом ого складу, організація  

руху потягів і питання економіки залізничного транспорту.
В галузі, яка безпосередньо стосується тяги потягів, найбільш ою  

працею М .П. П етрова став підручник «Опір рухові потягів» (1889), р е 
комендований для студентів Петербургського технологічного інституту. 
У  цій праці, окрім питань опору рухові, наводяться загальні поняття про 
облаштування залізничної колії (рейки, шпали, баласт і ін.) і рухомого  
складу (паровози, вагони).

На початку підручника розглядаю ться окремі елементи опору  
рухові. Наприклад, опір повітря розглядається для руху прямої короткої 
призми, відтак -  дуж е довгого тіла циліндричної форми і декількох к о
ротких тіл, які рухаю ться одне за одним  на близьких відстанях при о д н о 
часному поступальному і обертовом у рухах, і після цього для умов, які
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зустрічаються у  потягах. Величина кожного елемента опору оціню ється  
на основі теор ії аеродинаміки і перевіряється дослідним и даними, які 
були в наявності на той час.

Розглядаючи опір від тертя у  підш ипниках, автор критикує і 
відкидає існую че на той час поняття про те, що закони тертя твердих  
змащ ених тіл, вказані К улоном і М ореном, однакові із  законами тертя 
твердих незм ащ ених тіл. Н а основі розробл еної ним і перевіреної ек сп е
риментально гідродинам ічної теор ії тертя, М .П .П етров виводить ф орм у
лу для розрахунку коефіцієнта тертя змащ ених тіл. Ця формула 
відображ ає вплив на величину коефіцієнта тертя найважливіших 
факторів: питомого навантаження підшипника, ш видкості руху, роду і 
якості змащення. Слід відзначити, що в основном у ця формула і д осі 
зберігає силу. Так само детально розглянуті і реш та елементів опору -  від  
нерівностей рейок і бандажів коліс, в ід перекочування коліс і в ід ухилів.

Розглянувш и таким чином у с і елем енти опору, автор переходить до  
дослідж ення опору вагона у  залеж ності в ід ум ов руху: викривлення руху, 
неправильного встановлення колісних пар, неоднакового знош ення  
бандажів і т ієї ж  колісної пари тощо.

Далі М .П. П етров досл ідж ує опір складу потягу в цілому. При цьому 
супротив потягу розглядається не тільки як сума опорів у с іх  вагонів, а з  
урахуванням додаткових сил, які виникають внаслідок взаєм одії вагонів  
у  потязі, що рухається.

З такою ж  детальністю  і глибиною  досл ідж ен і сили опору паровоза. 
Наприклад, опір в ід тертя в машині автор розчленує на наступні елем ен
ти: опір в ід тертя золотників, ексцентриків, головки штока поршня, г о 
ловки головного ш атуна і пальця кривошипа ведучого колеса, головки  
спарників і пальців кривошипів зчеплених коліс і ін., причому для кож 
ного з  цих елементів опору дається аналітичне пояснення.

Н а основі проведеного таким чином детального аналізу ф ізичної 
суті явищ, М .П. Петров склав розрахункові формули, які показані в м а
тематичному вигляді кожного із  численних факторів на величину опору  
рухові вагонів в потягах. У  ці формули входить ряд коефіцієнтів, які 
вимагають визначення досл ідним  шляхом. У  зв ’язку з цим автор 
викладає м етоди  експериментального визначення величини опору -  м е
тод  безпосереднього вимірювання сили опору динам ометром  і м етод  
прискорень в р ізних варіантах. Для визначення коефіцієнтів, які належать 
до  розрахункових формул, автор реком ендує робити обробку експери
ментального матеріалу м етодом  найменш их квадратів, який і в наш час 
м ає широке застосування.

Встановлені теоретичним ш ляхом розрахункові ф ормули опору  
М .П. Петров вважає за  необхідне перевірити досл ідним и даними. При  
цьому він користується безпосередн ім и  даним и досл ідів , детально
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аналізує ус і записи, ум ови і методику випробувань, п іддає їх  критиці, 
вказує на допущ ені помилки, виявляє найбільш  надійні досл ідн і дані і на 
основі своїх  теоретичних розрахунків і детального аналізу результатів  
експерименту пропонує формули, які відрізняються від закордонних і 
такі, що відповідають умовам роботи  нашого рухом ого складу.

В останньому розділ і книги, який називається «Застосування ф ор
мул опору потягу до  вирішення р ізних питань, які стосую ться паровозів», 
автор показує зв ’язок м іж  опором  потягу і силою  тяги, яка вимагається 
від паровоза, а також дає рівняння руху потягу і м етод його вирішення.

Слід зауважити, що термін «сила тяги паровоза» у  книзі майже не 
зустрічається, -  М .П. П етров оперує двом а поняттями, які характеризу
ють силу тяги, а саме: а) «середній  індикаторний тиск пари» і б ) «сила 
зчеплення коліс із рейками».

В заєм озв’язок  індикаторного тиску і сили зчеплення визначається у  
цьому розділ і наступним чином: «Якою б великою не була межа, до якої 
можуть сягати сили зчеплення провідних коліс паровоза з  рейками, але 
справді найбільш е зчеплення буде не більше того, щ о ... в ідповідає 
найбільш ій величині середнього індикаторного тиску; відтак -  якою б 
великою не була здатність паровоза збільш увати свій індикаторний тиск, 
але для пересування потягів сл ід  скористатися лише тією  величиною  
індикаторного тиску, яка не перевищ ує м еж і сили зчеплення, що зале
жить від тиску, який створюється ведучими колесами на рейку» (М.П. 
Петров, С. 37).

Ц е положення пізніш е було названо основним законом  
локомотивної тяги і отримало наступне формулювання: сила тяги, яка 
розвивається двигуном локомотива, не м ож е перевищ увати найбільш у  
силу зчеплення коліс з  рейками. З інш ого боку, сила зчеплення коліс з 
рейками, яка реалізується на кожний даний момент, за  своєю  величиною  
дорівню є дотичній силі тяги, яка створюється двигуном.

Величину індикаторного тиску, необхідн ого  для м ож ливості руху  
потягу, М .П. Петров визначає із  диф еренційного рівняння, складеного на 
основі теорем и ж ивих сил. Робота сил опору рухові потягу за безкінечно  
малий час прирівнюється до  зростання ж ивої сили потягу, при цьому 
враховується також інерція мас, що обертаються (крутяться). Величина  
сили зчеплення коліс з  рейками, н еобхідн а для можливості руху потягу, 
визначається із диф еренційного рівняння, складеного на основі відомого  
полож ення механіки: помноження маси потягу на прискорення дорівню є  
сум і проекцій у с іх  зовніш ніх сил на напрямок прискорення.

Складені таким ш ляхом рівняння вирішуються м етодом  
аналітичного інтегрування в кінцевих різницях, де в м еж ах малих наро
щувань зм інні величина беруться як незмінні. Із цих диф еренційних  
рівнянь визначається і швидкість руху потягу у  ф ункції заданих величин
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індикаторного тиску, сили зчеплення і опору потягу. Автор наводить 
також математичну залежність найбільш ої ш видкості руху паровоза від  
паропродуктивності котла, тиску пари в котлі, о б ’єму циліндрів і 
діаметра ведучих коліс..

О ціню ю чи викладений м етод розрахунку, сл ід  визнати, що з точки  
зору механіки він і сьогодні не викликає заперечень, теплотехнічна ч ас
тина розроблена значно менш е, тому що теплотехнічні процеси паровоза  
на той час були досл ідж ен і мало.

Загалом робота М.П. Петрова за глибиною і широтою дослідження пи
тань опору рухові не мала і не має сьогодні рівних собі у  закордонній 
літературі. На відміну від закордонних дослідників, які дали в основному 
тільки емпіричні розрахункові формули, М.П. Петров дав не тільки свої 
розрахункові формули, але і чітке висвітлення фізичної природи сил опору, 
яке виражається у суто математичній формулі з широким охопленням чис
ленних факторів, що впливають на сили опору. Такий глибокий і широкий 
підхід до  досліджень характерний для усіх  наукових робіт М.П. Петрова.
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