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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.

Том 8. Выпуск 1(1)

Искусствоведение, архитектура и строительство
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Юрык Я.М.
АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА ГОРОДА И ЕГО ПАМЯТЬ
Национальный университет «Львовская политехника»
Львов, Степана Бандеры 12, 79000
ТHE АRCHITECTURAL ENVIRONMENT OF THE CITY
AND THE CITY MEMORY

Аннотация. В даном исследовании раскрыто особенности отражения
памяти в архитектурной среде города в связи с процессом ее восприятия
аутгрупами и городской эстетики.
Ключевые слова: архитектурная среда, город, восприятие, память,
городская эстетика, материализация памяти, городская среда.
Annotation. This study revealed features of the reflection of memory in the built
environment of the city in connection with the process of perception autgrupamуs and
urban estetika.
Keywords: аrchitectural environment, the city, perception, memory, urban
estetika, the materialization of memory, urban environment.
Введение В условиях глобализации и мегаурбанизации актуальной
задачей человечества, является сохранение памяти, отраженной в
архитектурных средах городов. Потребность в самоидентификации с
окружающей средой и сохранения памяти города, материализованной в ее
пространстве и архитектуре, остается одной из приоритетных потребностей
аутгруп и ингруп.
Постановка проблемы. Память общества - «... процесс, с помощью
которого общество актуализирует и формирует свое восприятие прошлого ...», обобщает П. Гири [2, с. 342]. Культурное наследие является «ориентирами в
представлениях о пространственно-временной среде предыдущих поколений»
[9, с. 248], а также средством самоидентификации жителей современных
городов. Ведь восприятие архитектурной среды города его жителями является
«важным качеством города, которая сформировалась в XX и XXI веках» [6, с.
365]. Одним из направлений работы ЮНЕСКО является «... за спасение от
общей потери памяти» [15]. Поэтому изучение архитектурной среды города в
контексте сохранения памяти является важной задачей, которая требует
междисциплинарного подхода к ее решению.
Робота исполнена в рамках научной темы кафедры «Дизайна и основ
архитектуры» Национального университета «Львовская политехника».
Анализ последних исследований и публикаций. Отдельных аспектов
исследуемой проблемы касались работы таких ученых: П. Гири, М. Ботта, А.
Грюнбаха, П. Норы и других; развития среды города М. Реймерса, В. Шимко,
К. Линча, Ю. Шкодовского, С. Шубович, С. Яргиной, В. Тимохина, Б. Черкеса,
А. Крашниченка, С. Хасиевои, А. Иконникова и других.
Целью исследования является раскрытие особенностей воплощения
категории «памяти» в архитектурной среде города, в контексте его восприятия
Научный взгляд в будущее
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аут группами и городской эстетики.
Изложение основного материала. Отношение человечества к городам
является многозначным, ведь оно создало вокруг себя сложное окружающей
среды и не научилось жить в гармонии с естественной средой. М. Ф. Реймерс
впервые системно растолковал понятие «среды» и раскрыл его компоненты взаимосвязанные подсистемы: природную среду; «вторую природу»;
искусственную среду - «третью природу» и социальную среду [14 с.12-13].
Однако современные города, остаются полигонами для материализации
памяти различных культур и групп в историческом контексте.
Архитектурные среды различных групп городов имеют различный
социально-культурный потенциал. Различают европейские, азиатские,
африканские и американские города [19]. Надо заметить, что под социальнокультурным потенциалом города понимают согласование параметров
городской среды с нуждами жителей [18, с.71] и способность горожан к
развитию и репрезентации в пространстве через осознание себя [4, с. 19].
Взаимодействие и «борьба города и природы» отражает многообразие
связей человека и природы и эсть городской эстетикой [20, с.93-94]. Эти
категории человек оценивает также и в естественном ландшафте. В частности
ландшафт и микроклимат является основой формирования любой городской
среды и обусловливает ее функционирования. Для разных городов роль
природно-климатического фактора в целом и отдельных его элементов, в
частности, одинакова. Например, городская среда городов формируют
особенности рельефа (город в горах, на равнине), или близость к морю, океану,
другого «экстремального» климатического района (город в пустыне) [18].
Эстетические проблемы развития архитектурной среды города требуют
междисциплинарного изучения. Эстетика среды является одной из важнейших
его признаков, поэтому влияет на человека одновременно с пространством.
Ахитектурно-пространственная среда города накапливает городскую память,
изменяется со временем, отражает уровень общественного развития и культуру
жителей.
В то же время пространственная организация городской среды связана с
биологическими и социально-культурными потребностями его жителей и
туристов.
Эволюция
потребностей
влечет
за
собой
изменение
пространственной организации городской среды [4, с.126-127; 16].
«Двор, улица, переулок, сквер ... есть посредником определенного
эмоционального состояния, определенных норм поведения ... необходимо
рассмотреть психологические закономерности, связывающие восприятие и
поведение людей с параметрами пространственной структуры городской
среды», – пишет А. Крашенников [8]. Известно, что важную функцию в
эстетическом восприятии архитектурной среды играют ассоциативные
возможности человека [14, с. 59-60], а «мифологический тип сознания»
является фундаментом восприятия [17, с. 107].
Архитектурная среда каждого города имеет свое «эмоциональное
содержание». Так под эмоциональным содержанием среды понимают
обобщение чувств и настроений, которые возникают в человеке от восприятия
Научный взгляд в будущее

5

Том 8. Выпуск 1(1)

Искусствоведение, архитектура и строительство

среды. Это диалектическое единство противоположностей: «настроений»,
«оттенков», «мотивов», которые образуют различные ситуации, производные
от типов базовых эмоциональных ощущений. К ним В. Шимко относит
следующие:
монументальность
(величие,
парадность)
камерность
(доверчивость, интимность), «деловитость» (конструктивность, рациональность
связей) и релаксация [4, с.150-152].
Какое
эмоциональное
содержание
имеет
процесс
отражения
многоаспектной памяти в архитектурной среде города? Например,
европейского, американского, африканского, азиатского? В частности, «местапамяти», памятники, мемориалы, мемориальные парки, объект и т.д.?
Говоря о актуализации памяти в эмоциональное содержание среды
современного американского города, мы получим ответ, в первую очередь, о
трагедиях, «о преступлениях против человества», а именно в сознании
вспыхнет «Мемориал Пентагона» (рис. 1) и мемориальный парк «9/11» (рис. 2).
Если европейского – то «места-памяти» Холокоста (рис. 3), азиатского Мемориальный «Парк Мира» в г. Хиросима, африканского – «Мемориал
жертвам геноцида в Руанде».
Например, «Мемориал Пентагона» (диз. Дж. Бекман и К. Кесмен, 2008 г.)
был установлен в память о 184 лицах, погибших на борту самолета авиалиний
«American Airlines» 11 сентября 2001 года, во время террористической атаки
здания Пентагона. Комплекс мемориала образуют 184 освещенных скамеек с
именами всех жертв [5] (рис.1).
Мемориальный парк «9/11» в Нью-Йорке (США, арх. М. Арад со студией
ландшафтного дизайна «Петер Валкер») устроен на месте башен-близнецов
Всемирного торгового центра, который был разрушен во время
террористической атаки 11 сентября 2001 года [11]. Это мемориальный сквер и
фонтаны-каскады высотой 9,14 м, форма которых повторяет контур
разрушенных башен, а плоскости граней содержат имена жертв теракта. Под
сквером - музей трагедии, где устроено экспозицию-историю Всемирного
торгового центра, а на гранитных досках запечатлены имена 983 человек,
погибших в этот день [22].

Рис. 1. «Мемориал Пентагона»
Европейские города окутали места-памяти трагедии Холокоста. Например,
«Мемориальный парк Рауля Валленберга» в Будапеште это место памяти о 600
000 убитых во время Холокоста евреев Венгрии [1].
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Мемориал замученным евреям Европы в Берлине (арх. П. Айзенман) память «об ужасных преступлениях ..., о шести миллионах уничтоженных
евреев» [7]. Комплекс формируют бетонные стелы - 2711, которые отличаются
за высотой на территории 19 000 м2 [13] (рис.2)

Рис. 2. Мемориал замученным евреям Европы в г.Берлин
Задачей архитектора является «укрепление городской памяти, вклад в
городскую многошаровости», - обобщает А. Грюнбаг [10, с.56].
Выводы Современные города остаются синтезами памяти и аренами к
презентации культур. В пространствах городов и архитектуре происходят
непрерывные процессы общественной и государственной репрезентации.
Тоесть происходит процесс накопления памяти города.
В данной работе предлагается рассматривать процесс материализации
многоаспектной памяти человечества в архитектурной среде и пространствах
разных городов (европейских, американских, африканских, азиатских) на
различных уровнях, в контексте городской эстетики; особенностей его
восприятия ингрупами и самоидентификации аутгруппами.
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Шабаліна О. М.
ЕТНІЧНІ КОРЕНІ МОДЕРНОГО ТАНЦЮ В УКРАЇНІ
Харківська державна академія культури,
Бурсацький узвіз, 4, Харків, 61057
Shabalina О.M.
ETHNIC ROOTS OF MODERN DANCE OF UKRANE
Kharkiv State Academy of Culture,
Bursa lowering, 4, Kharkov, 61057

Анотація. Розглядається значення етнічних коренів українського танцю у
розвитку модерного танцю першої половини ХХ ст. на Україні. Ґенеза фольклорного,
класичного та модерного танцю, яку детально проаналізувала канадський дансолог
українського походження Марія Пастернакова, актуальна сьогодні при пошуку
власного шляху розвитку українського contemporary серед різнобарв’я запозичених
західних сучасних стилів і напрямів. Нами ініційовано фестиваль-конкурс сучасного
хореографічного театру і перформансу в контексті Міжнародного освітньохореографічного проекту, перший цикл якого почнеться з 2016 року. Конкурс виділяє
окремо напрям етнічного танцю з метою авторської інтерпретації національних
хореографічних традицій в сучасному танці у розвитку національних прийомів
українського contemporary й напрям перформанс з метою розвитку автентичного
руху в сучасному хореографічному мистецтві України.
Ключові слова: модерний танець, український народний танець, фольклорний
танець, етнічний танець, природне походження танцю, фізична складова руху,
імпровізації у розмові тіла.
Abstract. The article is observed the influence of the ethnic roots of Ukrainian dance
on the development of modern dance of the first part of the 20th century in Ukraine. The
origin of the folk, classic and modern dances were analyzed in details by Canadian
researcher of dances Mariia Pasternakova (Ukrainian by birth). Her investigations of this
issue are urgent today for the search of our own way of the development of Ukrainian
contemporary among the variety of borrowed western styles and tendencies. We initiated
festival-contest of modern choreographic theatre and performance named International
educational-choreographic project, the first part of which starts in 2016. The contest marks
out the sphere of ethnic dance with the aim of author’s interpretation of national
choreographic traditions in the modern dance according to the development of the national
methods of Ukrainian contemporary and “performance” with the aim of the development of
authentic movement in the modern choreographic art of Ukraine.
Key words: modern dance, Ukrainian folk dance, folk dance, ethnic dance, natural
origin of the dance, physical component of the movement, body-talk improvisation.
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Постановка проблеми й актуальність. Проблема збереження українського
фольклорного танцю, його глибинних етнічних основ й розвитку сучасних форм
візуалізації автентичних проявів руху стає фундаментальною ознакою
українського хореографічного мистецтва начала ХХІ ст. До природньої, навіть
фізичної складової руху зверталися піонери модерного танцю Заходу начала
ХХ ст., але навчаючись європейським технікам модерного руху хореографіні
західноукраїнських авторських шкіл першої половини ХХ ст. сягали глибинності
та змістовності завдяки національному хореографічному слову, яке сьогодні
потребує зміцнення в умовах психологізації, інтелектуалізації й оприроднення руху в
процесі створення сучасної хореографічної мови.
Аналіз досліджень і публікацій. Розвиток танцю шляхами авторських шкіл
Галичини першої половини ХХ ст. аналізує М. Пастернакова в роботі «Українська
жінка в хореографії». Авторка статті у дисертаційному дослідженні «Модерний
танець жінок балетмейстерів Заходу ХХ ст.: культурологічний аспект» розглядає
цей напрям з ракурсу розкриття творчих потенцій емансипованого жіноцтва.
Сьогодні культурно-ціннісна орієнтація на розвиток нових тенденцій в сучасному
танці через поглиблену увагу до етнічного й автентичного руху визначає напрям
подальшого вивчення проблеми.
Мета статті. Аналіз передпосилок зміцнення ціннісних засад етнічного
українського танцю індивідуальними шляхами авторських хореографічних шкіл
Галичини, спрямованих на збереження національних традицій й посилення
змістовності, завдяки національному хореографічному фольклору у розвитку
модерного танцю першої половини ХХ ст., що має зміцнити базу для посилення
етно-автентичних засад руху сучасного хореографічного мистецтва України.
Виклад основного матеріалу. В період розвитку соціалізму на території
Радянського союзу всі види мистецтва зазнали соціалістичних вимог.
Хореографічне мистецтво повною мірою відповіло характерними візуальними
картинами: сольний танець підпорядковувався груповому, фізкультурні рухи
великої кількості учасників надавали масовості народним святам, фольклорний
танець позбавлявся ритуальної складової, перетворюючись на парадне дійство, що
уславлювало життя народів союзних республік.
Поширення модерного танцю на галицьких теренах (Львів, Галичина), не
підвладних політичному й ідеологічному контролю більшовиків, та його ціннісна
орієнтація на етнічне підґрунтя формувало нову модель українського модерного
танцю, яку вибудовували засновниці авторських хореографічних шкіл Галичини.
Ґенезу фольклорного, класичного та модерного танцю детально
проаналізувала авторка мистецтвознавчого дослідження Марія Пастернакова, яка
починала діяльність з народної вчительки «Рідної Школи». Засвоївши в приватних
балетних студіях Львова модерні методики Мері Вірман, Гертруди Боденвізер,
Жака Далькроза, творчо використовувала їх у педагогічній праці, підготовлюючи
дітей до святкових імпрез. Наслідком мистецького пошуку з’явилися її неповторні
хореографічні композиції на молитву «Боже великий, єдиний» (свято молоді у
Львові) та «Поклін науці» (свято 35-ліття школи ім. Т. Шевченка у Львові).
Здавалось би, що доля давала шанс саме їй, наділеній непересічним талантом і
озброєній знаннями, яких більше ніхто не мав у Галичині, створити самобутній
танцювальний колектив або ж школу мистецького танцю. Та коли надії на це
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розвіялись, вона взялася, починаючи з 1932 року, писати на теми модерного
танцю, всіляко пропагувати маловідому ділянку мистецтва в галицькій періодиці.
Її блискучі статті «На службі Терпсихори» (1934), «Жак Далькроз і ритмічна
руханка» (1934), «Давня і сучасна пантоміміка» (1935), «Душа і танок» (1935),
«Мистецтво Ізадори Дункан» (1936), поміщені в журналах «Назустріч» і «Нова
Хата», розкривали читачам складну природу спроб і пошуків, через які торував
собі шлях у майбутнє мистецький танець.
М. Пастернакова вважала, що методика Е. Ж. Жака-Далькроза, яка широко
використовувалася в музичних і танечних школах Заходу, не була прийнята в
Україні та Росії (хоча відомо, що в Росії активним і успішним пропагандистом його
вчення був С. Волконський – О.Ш.) [4, c. 170]. Хоча є слушною думка авторки про
те, що на українських теренах «тільки в театрі «Березіль» під керівництвом
Л. Курбаса працювали балетмейстери Надія Шуварська й Анна Купфер, які також
використовували у своїх лекціях ритміку. А в Київському театральному інституті
викладала ритмо-пластику хореограф і педагог Наталія Манчинська з метою ввести
елементи танкового й ритмічного руху в театральні вистави» [2, c. 94].
У перше післяреволюційне десятиліття в Києві, Харкові та деяких інших
містах, звичайно, мали місце й інші приватні школи «босоніжок» та ритмічного
виховання, але вони були аматорськими, наслідувальними й не мали мистецької
перспективи. Тим більше, що із зазначених причин їх діяльність не
підтримувалася радянською ідеологією. Осередком поширення нового танцю в
1930-ті рр. стала львівська школа М. Броневської – учениці М. Вігман – яку,
зокрема, закінчили Рома (Романа) Прийма-Богачевська, Оленка ГерданЗаклинська, Дарія Кравців-Ємець. Існували також школи ритмо-пластики
Оксани Федак-Драгомирецької і Оксани Суховерської – останню закінчила Дарка
Нижанківська-Снігурович, котра переймала в О. Суховерської «синтез
дунканівського танцю та евритмії з оглядом на українську тематику» [2, c. 176].
Ані вимушене прощання з батьківщиною, ані жахи війни, які
М. Пастернакова бачила очима емігранта дорогою зі Львова до Мюнхена, ані
страждання, що випали на їхню з чоловіком долю на Американському
континенті, — ніщо не могло її відірвати від служіння танцювальному мистецтву.
У часописах «Сучасна Україна», «Новий Шлях» та «Свобода» з’являються її
наукові дослідження «Пантоміма чи танцювальна драма» (1949), «Народний і
мистецький танець» (1951), «Народний танець на сцені» (1956), «Танці Далекого
Сходу» (1959), «Життя у творчій насназі» (1960). Завдяки її перу українська
діаспора ознайомилася з мистецькими танцювальними течіями Америки у статтях
«Танкова сага Америки» (1953), «Література і танець» (1953), «Туга за
абстрактом» (1955), «Людина і всесвіт» (1956), «Танець у фільмі» (1957),
«Неовігманівський танець» (1960), «інтелектуалізм у модерному танковому
мистецтві» (1961). На початку 60-х років сім’я Пастернаків подарувала українській
культурі два новітні національні Євангелія: чрорвік Марії, доктор археології,
написав «Археологія України» (Торонто, 1961), а його дружина видрукувала
монографію «Українська жінка в хореографії» (Вінніпег—Едмонтон, 1963).
Стиль українських представниць модерного танцю взагалі вирізняється
поєднанням універсальної ритмопластичної структури з національною образністю,
де переважає духовна складова. Так О. Федак-Драгомирецька навчалася в
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Женевській школі особисто в Жака-Далькроза, а потім очолювала клас ритміки у
Львівському музичному інституті ім. М. Лисенка та відкрила у Львові власну
школу для дітей та молоді. За свідченням М. Пастернакової, «ясність
далькрозівської концепції і чистоту її методи» О. Федак-Драгомирецька, як
педагог, поєднувала зі «вправами і таночками народної музики й українських
композиторів» [2, c. 196]. Тому в репертуарі її школи можна побачити поряд з
«Кониками» Жака-Далькроза «Дощик» В. Барвінського, «Щебетала пташечка» на
народну музику тощо. Доречно відзначити, що дружина композитора
В.О. Барвінського (1888-1963) О. Полюй-Барвінська була першою українкою, яка
навчалася в школі Жака-Далькроза, і це певним чином вплинуло на формотворчі
особливості партитур українського композитора.
Зазначений стилістичний метод хореографічної побудови взагалі був
характерним для українських прихильниць вільного танцю [4, c. 170]. Д. КравцівЄмець створила танець на основі образотворчих пластичних мотивів (вистава «У
поклоні Божій матері» на музику «Хоралу» В. Барвінського й інших
композиторів). У танці переважали молитовні рухи (один з небагатьох прикладів
групового виразного танцю, розрахований на учнів старшої групи школи
О. Федак-Драгомирецької). Д. Кравців-Ємець створила також танцювальну
інтерпретацію віршованого слова (поезії Ірини Наріжної), що повторювала
евритмічні експерименти Р. Штейнера.
Докорінний вплив на розвиток творчості українських хореографів звичайно
мало творче середовище особистих сімейних традицій. Р. Прийма виховувалася в
атмосфері приватних «Музичних вечорів» (організованих її матір’ю, піаністкою й
співачкою паннею Іванною), які підвищували рівень культурно-товариського
життя у Львові, несли атмосферу для обміну думками та вільної дискусії в області
музичних питань. Донька, звичайно, отримала увагу з питань вокального
мистецтва, бо мала данні бути співачкою. Навіть хрещеним батьком було обрано
відомого оперного співака Михайла Голинського. Але вже у віці 5 років замість
співу дівчина почала творити власні хореографічні еволюції, які почала розвивати
в школі ритмо-пластики за методою Ж. Далькроза. Ромі подобався виразний
індивідуальний глибоко змістовний вігманівський стиль, який викладався у школі
М. Броневської, вихованкою якої і стала Рома. В 1930-ті рр. нові течії захоплювали
молодих адепток своєю оригінальністю багатством ідей, цілком відмінною, ніж
класична, пластикою. Наслідуючи в ранній період творчості деякі
експресіоністські особливості М. Вігман та Х. Кройцберга в «Божищі Золота», у
канадській еміграції використовувала український репертуар, який відтворював
або фольклорні образи, або жіночі портрети. Танці «Русалка», «Відьма», «Жниця»,
«Обливаний понеділок», «Сваха», «Верховина» переважно були основані на рухах
українського танцю. Танець Роми набуває сенсу, перестає для неї бути тільки
рухом в межах музики, стає оповідальним. Найкращіми експресивними
творіннями цього переродження та переосмислення руху є «Страхіттях війни»,
музика Шопена, «Святий танець», музика Дебюсі, «Мамона», музика Балтаровича.
Узагальнюючим опусом цього періоду є сольний танець Р. Прийми «Ікона» з
ремінісценціями візантійської образотворчості, який повторював досвід
Д. Кравців-Ємець у Львові 1937 р.
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Показова еволюція відбулася з танцем О. Гердан-Заклинської, котра спочатку
навчалася в танечній школі В. Авраменка (Подебради, Чехія), потім – у львівських
студіях класичного та сучасного танцю. Подібно до Р. Прийми вона з раннього
дитинства пов’язала свою долю з танцем в сім’ї батьків-вчителів. Оленці-дитині
письменниця Марійка Підгірянка присвятила пісеньку «Та Оленка, та маленька», яку
спочатку співали під мелодію мадярської народної пісні, а пізніше на музику
М. Колесси. Дитяче серце було закохане в грайливу й величну карпатську природу,
людей, народні звичаї, вірування й дрібний гуцульський танець. Навчаючись у
середній школі Дівочого інституту в Перемишлі, розклад та шкільні обов’язки якого
не дозволяли відвідування окремих танечних студій, вона сама складала сольові та
гуртові таночки, що були окрасою шкільних свят. Танець як професія стає метою
лише після закінчення гімназії. Вона стає одною з прихильниць вігманівського стилю
на курсі ритмо-пластики Оксани Федак-Дрогомирецької. В насиченій загадками
атмосфері талант дівчини знаходить умови для росту й формування не тільки суто
хореографічного напряму, але й загального образу, наприклад у створенні дизайну
костюмів. Деякі з перших власних композицій увійшли до постійного репертуару
танцівниці: «Дорога» на музику В. Лиська, «Метелиця» В Барвінського, «Спомин з
гір» на музику О. Ярославенка-Безкоровайного. Досвід роботи в балетному ансамблі
Театру опери і балету у Львові залишив її погляд до класичного танцю холодним і
закінчення Високої школи танку Розалії Хлядек (у Відні) відкрило новий етап
творчості солістки та керівника власних курсів народного сценічного танцю й
стиліації та викладача ритміки в українському Музичному інституті в Торонто.
Опановуючи глядацьку аудиторію західного континенту, вона створила танецьсимвол власної творчості «Плач Ярославни» до пісні М. Лисенка для драматичного
сопрано «Слава Україні». Проте, як свідчила М. Пастернакова, у творчості О. ГерданЗаклинської збереглися експресивні ознаки, що виявилися в неовігманівському
«Вальсі» 1960-х років [2, c. 173].
Нижанківську-Снігурович, вважає М. Пастернакова, на початку творчого
шляху приваблювали, насамперед, «танечні інтерпретації українських народних
пісень» [2, c. 176]. Перший та найяскравіший досвід особистого щирого виконання
відбився в її сприйнятті у віці 5 років на початку кар’єри під час імпровізаційних
еволюцій в процесі виступу на святі дитячого садка в ролі паяца в парі з
«Лялькою». Забувши всі рухи чи то від аромату гілок смерічки, чи то від
натхнення, вона танцювала цілком по своєму, збентеживши партнерку, що з
цікавістю зупинила свою партію, щоб надати місця подрузі. Яскраву імпровізацію
було перервано педагогом Яворською, яка лагідно взявши дівчину за руку, звела її
з естради. Цей творчий сплеск танцювальної каруселі розпочав кар’єру виступів не
лише в дитячому віці, але в продовженні 10 років навчання у школі своєї тітки
Оксани Суховерської в атмосфері синтезу дунканівського танцю і евритмїї з
узагальненням української тематики. Незважаючи на дунканівські та вігманівські
«щеплення», які вона отримала в студійному навчанні, Д. НижанківськаСнігурович поєднувала прийоми відтворення фольклорного танцю зі стилістикою
класичного балету. Техніку класичного танцю вона засвоїла у славетної балерини
Мії Славенської (Прага) та в період становлення Театру опери і балету у Львові
(1939-44 рр.) була технічно заавансована й прийнята до кордебалету і за короткий
час до стажу солістки. Еміграція в Австрію не отруїла її мрії про танець й в таборі
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переселенців було створено балетну студію, що піднесено раділа нагороді учнів за
танок «Вязанка українських народних пісень» на міжнародному фестивалі танцю в
Інсбруці (1945 р.). Після переїзду на постійне перебування до Вінніпегу (1950 p.),
всю свою енергію , запал та любов до танцю присвятила навчанню молоді. Довгі
роки Дарка провадила власну Студію Мистецького танцю, де вчилися дві
Генерації вінніпезької дітвори. Наприкінці кожного року відбувалися прилюдні
покази Студії, що незмінно мали успіх і притягали багато глядачів. Пізніше стиль
щеплення технік класичного та народного танцю стали відомі у постановках
«Гуцульська фантазія» на народні мотиви, «Пробудження мавки» муз.
Рахманінова, «Коза-Дереза» муз. Лисенка у виконанні учнів Д. НижанківськаСнігурович у Вінніпері (Канада). Репертуар танців та балетів укладу
Нижанківської-Снігурович дуже великий. Передусім треба навести ціловечірній
балет на три дії «Ніч під Івана Купала», який вона скомпонувала й поставила у
Саскатуні з тамошньою танцювальною групою Євшан. Вона сама підібрала
музику, написала лібретто до цього балету і протягом цілого 1970 року регулярно
їздила на проби до Саскатуну. Хореографії до дитячих опер «Коза-Дереза» та
«Зима і Весна» Лисенка й «Серця Оксани» С: Лукіянович були виконані дитячим
театром у Вінніпезі. Постановки цих трьох опер повторялися декілька разів, а пані
Снігурович доводилося розучувати танці кожного разу з іншими виконавцями.
Танець «Золотих снів» до Лисенкової «опери-хвилинки Ноктюрн» теж належав до
її творів. Під акомпанемент співу молодечого хору при Катедрі Св. Володимира й
Ольги було поставлено «На русальчин Великдень» М. Леонтоновича та сценку
«Українське весілля». Дуже ефектним танцем її укладу був «Спомин з гір» до
музики Безкоровайного. Там гострими рухами було рель’єфно передано символіку
гірського краєвиду. Безліччу таночків та інсценізацій Д. Нижанківська-Снігурович
прикрашувала вінніпезькі вистави, концерти та інші імпрези. Класи ж при Школі
Королівського Вінніпезького Балету принесли їй велике задоволення й
сатисфакцію. Атмосфера справжньої школи у просторих, світлих студіях з
дзеркалами та станками, з акомпанементом фахової й досвідченої піаністки
зробило відношення до навчання танцю з відповідною пошаною. Учениць було
поділено на дві групи відповідно до віку та технічного рівня. Кожна лекція
починається балетними вправами біля станка, потім розучувалися кроки, їх
комбінації й хореографія танців. Багато дівчат, що приходили на класи
українських танців, маюли кількалітній тренінг класичного балету, що виплиало
на контроль усіх їх м’язів. Старша, більш заавансована група танцівниць легко та
елегантно сполучали класичні піруети й ґліссади з українською дрібушкою чи
угинанням. Саме у цьому поєднанні строго приписаного кодексу позицій та «па»
класичного балету з розмахом імпровізації українського танцю криється риса
оригінальності хореографічних креацій Дарки Нижанківської-Снігурович.
На Гуцульщині першу школу вільного танцю відкрила Ірина ГолубовськаГогульська, яка здобула танцювальну освіту в Кракові, Варшаві та Відні
(навчалася за системою Жака-Далькроза, М. Вігман, а в 1931-1939 рр. виступала в
Коломиї, Станіславі (Івано-Франківську) й інших західноукраїнських містах.
Суттєво, що І. Голубовська-Гогульська була однією з учасниць та виконавиць
святкової концертної програми Жіночого українського конгресу в Станіславі
(1934). М. Пастернакова виокремлювала її непересічну музикальність (зумовлену
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особливостями домашнього виховання) й обґрунтовано вважала, що
І. Голубовська-Гогульська в зрілому віці не належала до певної виконавської
школи, обираючи з кожної те, що «не вишколює професіоналів, а є засобом
мистецького виховання» [2, c. 186]. Вже перший приклад проведення лекції на
невеличкій галявині, отороченій верболозами й схилами гір (біля «гучка» на річці
Пістинці) виокремлює її особистість. В своїх таночках діти відтворювали
коливання гілок на деревах, хвилі на річці, зграї птахів, жарке літнє повітря.
Приїхавши на Галичину для відпочинку й відчувши, що втома зникла серед краси
й гармонії природи, а її місце заповнюють нові ідеї й образи, вона наповнювала
учнів справжньою естетичною насолодою, віддавала фантазію, розвиваючи в них
уяву, відчуття ритму, згадуючи, як навчалася ритмо-пластиці за методою
Ж. Далькроза у його асистентки Марії Верницької в Кракові й пізніше у Рити
Сакетто. Маючи досвід студіювання мистецького танцю й композиції в школі Лідії
Фальтер, отримавши диплом студії в школі Вєри Заграднік та переймаючи досвід
видатних танцюристів модерного напряму заавансованих партнерів по сцені –
Гроке й Сорель – Голубовська шліфувала свій талан. М. Пастернакова підкреслює
витончену виразність, вразливість на естетику танкового руху будь якого напряму
й стилю. Підтримку й натхнення знаходила у домашній атмосфері, що сприяла
розвиткові її думки як митця. Мати – співачка й піаністка, батько – лікар і
скрипаль, брат – вихованець віденської Музичної академії допомогли розгорнути
широку педагогічну діяльність, засновуючи школи мистецького танцю у НюЙорку, Неварку, Джерзи-Сіті, Філадельфії, а також в концертних програмах інших
етнічних груп та міжнародних фестивалів. Самостійний почерк особливо засяяв в
межах американського періоду (з 1952 р.), коли в її репертуарному доробку були і
твори з використанням пальцевої техніки («Вальс» Й. Штрауса, «Ноктюрн»
Ф. Шопена), твори, побудовані на принципах вільного танцю («Дівочі мрії» та
«Колискова» М. Колесси) та драматично виразні твори («Жанна д’Арк»,
«Визволення»).
Щирою послідовницею художніх і філософських принципів А. Дункан
(«гармонія між тілом та душею», тобто калокагатія) була Олександра Сірополко,
котра закінчила в Празі студію під керівництвом Елізабет Дункан. Відповідно,
О. Сірополко відшукувала для своїх танців ознаки природного походження, не
захоплюючись при цьому фізичною складовою руху, тобто гімнастикою чи
акробатикою. Щирість, духовність, справжність, глибинну сутність мерехтливого
імпресіоністичного підходу наслідує Оксана, посилюючи ці риси в своїх образах,
які відтворювала в своїх малюнках відома українська художник Галина Мазепа.
Не залишивши методики згідно утворення техніки чи системи знань, умінь та
навичок, Айседора Дункан з одного боку надала поштовх до відтворення свого
бачення представниками псевдомистецтва, яке власноруч заперечила, але й
розкрила шлях відкритості мистецтву, що живе в кожному творчому серці, шлях
до імпровізації у розмові тіла й музики. Цей шлях змогла посилити Оксана в
практиці викладання курсів для українських дітей та молоді, у прилюдних
виступах школи в Празі. В теоретичних статтях, наприклад, «Школа Дункан» в
«Новій Хаті» (1935 р.) вона дає характеристику творчості Дункан, підкреслюючи її
ілюстрованою доповіддю на тему дунканівського танцю, зазнаючи при цьому
активну участь українських жінок в новому танці, чим ширила ідею Айседори.
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Таким чином бачимо, що сформований на базі модерного танцю західних
технік авторський стиль танцювання українських хореографінь згодом повернувся
на Захід із новою хвилею еміграції українських митців, а в Галичині протягом
тривалого часу залишвася «законсервованим».
Висновок. В поширенні модерного танцю серед українського жіноцтва можна
визначити певну тенденцію до посилення змістовності та духовної складової завдяки
національному хореографічному фольклору (як це було, наприклад, в
американському танці модерн періоду його становлення). У цьому полягає
культурно-ціннісна орієнтація дослідження, яка визначає напрям подальшого
вивчення проблеми. Зміцнення ціннісних засад етнічного українського танцю
сьогодні мають здійснювати як індивідуальні авторські хореографічні школи, так і
колективи державних закладів освіти й культури України. Так, громадські
професійні організації «Експериментальний танець в Україні і світі» (президент –
авторка статті), «Тьюторська асоціація України» (президент к.т.н. С. Вєтров ) за
участі Харківського обласного осередку Національної спілки хореографів України
(голова – професор, декан факультету хореографічного мистецтва ХДАК,
народний артист України Б. Колногузенко) і Харківської державної академії
культури ініціюють Міжнародний освітньо-хореографічний проект Фестивальконкурс сучасного хореографічного театру і перформансу, перший цикл якого
почнеться з 2016 року. Конкурс виділяє окремо напрям етнічного танцю з метою
авторської інтерпретації національних хореографічних традицій в сучасному танці
у розвитку національних прийомів
українського contemporary й напрям
перформанс з метою розвитку автентичного руху в сучасному хореографічному
мистецтві України.
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Kordovski Miroslav
PATRIOTISM AS CIVIL FEELINGS OF LOVE FOR THE FATHERLAND
(ON THE EXAMPLE OF POLISH MUSIC)
Искусство, как и Родина,
сами по себе мало что значат.
Они означают очень много,
когда человек через них связан
с важными, глубокими ценностями бытия.
Витольд Гомбрович
Ключевые слова: Любовь, Патриотизм, Отчизна, Песня, Гимн, Герб, Флаг
Любовь - это тема, на протяжении веков волновавшая умы,
вдохновляющая писателей, поэтов, художников, скульпторов, композиторов и
музыкантов, а также их почитателей, охотно обращающихся к теме любви.
Любовь - это глубокая привязанность к кому-либо или чему-либо. В жизни
человека она играет одну из самых важных ролей. С любовью мы сталкиваемся,
начиная с детских лет, когда мама нежно нас лелеет, учит всего, что нужно в
жизни. Любовь меняет людей к лучшему. Я не могу представить себе мир без
нее. Благодаря ей все правильно функционирует. Прав был Фил Босманс,
говоря: «…Любовь - это все - начало и конец. Лучшее, что мы можем сделать в
этом мире, так это довериться любви... Уделите время, чтобы быть хорошим
человеком. Кто любит, найдет время. Сегодня ... Мир без любви был бы
пустыней 1». Любовь, не оглядывающаяся на последствия, не принимающая во
внимание общепринятых норм, борющаяся с превратностями судьбы,
изображена во многих литературных и музыкальных произведениях. Также
она отметила свое присутствие в драме Уильяма Шекспира "Ромео и
Джульетта". В драме, персонажей которой объединила любовь с первого
взгляда. Они были очень молоды, но преодолевали все препятствия и
опасности. Их мир остановился со смертью близкого человека. Эрих Фромм
считал, что любовь - это искусство. Чтобы научиться любить, человек должен
поступать с любовью как с любым другим видом искусства, таким как
живопись или музыка. Сначала он должен изучить теорию, а затем приступить
к практической части 2. Любовь - это активная сила, скрытая в человеке. Стало
быть, необходимо научиться ее освобождать, а достичь этого можно
действиями. В заключение - любовь является самым важным чувством в жизни
человека.
Богородица
Богородица - один из примеров любви к Отчизне, связанной с
патриотизмом.
Старейшим памятником польской поэзии и музыки (текст на польском
языке) является старинная песня XIII века, или, может быть, даже еще старше,
P. Bosmans, Przepisy na miłość - czyli mały przewodnik dla serca. Semen, Wrocław 2010, op. cit., s. 21-32.
E. Fromm, Miłość, płeć i matriarchat. Rebis, Poznań 2011, s. 74.
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Богородица - это первый польский народный гимн и песня польских рыцарей.
Ее пели перед Грюнвальдской битвой в 1410 году. Она и исполнялась в один
голос, как народные песни, григорианский хорал и рыцарские песни того
времени. Богородица - это аметрическое и мелизматическое пение.
Богородица – старейшая, сохранившаяся польская песня с мелодией. Она
не составляет единого целого, а состоит из 3 групп песен, объединившихся с
течением времени. Самые старые две строфы, вероятно, происходят из
тринадцатого века. Их текст и мелодия вышли из-под пера одного автора поэта и композитора одновременно. Старейшие стихи выдержаны в дорическом
модусе, но с сильными пентатоническими откликами.
Сохранившиеся в истории имена Богородицы: cantio, сanticum. Ян Длугош
дважды называет ее «patriumcarmen». Ян Ласки (1506) - "cantiosencanticum" и
Тынецкий марийский градуал с XV и XVI веков.
Ссылаясь на эти исторические названия, Богородицу можно считать
народной песней, или, используя современную терминологию, - национальным
гимном, поскольку такую роль она исполняла под Грюнвальдом в 1410 году,
под Накло (1431 г.) в битве с рыцарями Тевтонского ордена, под Вилькомиром
(1435 г.) в битве со Свидригайлом, а также во время коронации Владислава III.
Богородица, старейшая польская песня, несмотря на свой религиозный
характер, использовалась в качестве рыцарской побудки. Ее пели перед боем
для воодушевления рыцарей, для укрепления их рук и ладоней, держащих
мечи, копья, большие деревянные щиты. Она сопровождала победные знамена
на полях под Грюнвальдом. Этому имеется два рукописных свидетельства. В
анонимной «Хронике конфликта Владислава, короля Польши, с крестоносцами
в год Христов 1410».
«Когда (Владислав) закончил, все одновременно со слезами начали петь
Богородицу и бросились в бой, излив слезы, которые сам король достал из их
сердец своими словами».
У Я. Длугоша в «Хрониках славного королевства Польши".
«Когда прозвучал боевой клич, все королевское войско громко запело
Песню Отчизны - Богородицу, а затем с поднятыми копьями устремилось в
бой».
Был ли осведомлен Ян Длугош о политическом смысле этой песни,
рассказывая о том, что польские и литовские рыцари спели «Песню Отчизны
(patrium carmen)» перед битвой?
Не без причины воины Ягайло затянули песню (приписываемую ранее св.
Войцеху, проповеднику веры среди прусских язычников), стоя напротив
крестоносцев Девы Марии, присвоивших себе исключительную миссию
проповедования христианства в языческих землях. Именно Богородица и
только Богородица, которую пели польские рыцари, могла подвергнуть
сомнению эту монополию Тевтонского ордена. Демонстративное пение
марийской песни выбило у крестоносцев мнимое убеждение в том, что они
являются защитниками веры.
Пение Богородицы возвысило военные действия, придало им особое
значение. Первый польский гимн - как намеренно анахронически иногда
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называют Богородицу потомки - после получения лестного свидетельства
Длугоша переместился на первую позицию в песенниках.
Не случайно такой чести добилась рыцарская побудка, воодушевляющая к
битве и освящающая дела военные. Именно в ситуации угрозы свободе все
доступные признаки такой общности были особенно необходимы.
Если о Грюнвальдской битве мы знаем сегодня все или почти все, то об
этой песни мы не знаем ничего или почти ничего. Мы не знаем, кто ее написал.
Не знаем основных фактов, определяющих ее генезис. Ученые в недоумении,
поскольку не находят для нее среди латинских песен соответствующего
первообраза, и не знают, радоваться ли ее предполагаемой оригинальности, или
ожидать возможного обнаружения этого первообраза. Слабые географические
предпосылки, содержащиеся в языковых формах: Мария называется
Богородицей [Bogurodzica], ее Сын по старопольски - Gospodzin, вместо
«именуемая» - используется слово «zwolena», «для» заменено конструкцией
«dziela» - не оправдывают надежд и не дают какой-либо однозначности.
Существует множество примеров эффективной роли песни в борьбе
поляков против врагов. Богородицу поют рыцари под Накло, Вилькомиром,
позволяя прочувствовать ее возвышенные слова и достойную мелодию войскам
литовского князя Свидригайло, ее апострофа начинает битву при Варне (1444
г.), а также традиционно и регулярно она предшествует всем вооруженным
столкновениям с тевтонскими рыцарями 3.
Варшавянка 1831 г. – польская патриотическая песня-гимн
Песня была написана на французском языке народным французским
поэтом Казимиром Франсуа Делавинем под влиянием событий «Ноябрьского
восстания». Она содержит некоторые параллели с Марсельезой, напр.,
«Вставайте, сыны Отечества, настал день славы!» (в Варшавянке: «Сегодня
день крови и славы»). Автором наиболее известного польского перевода был
поэт и историк Кароль Сенкевич - дядя Генрика Сенкевича. Музыку написал
Кароль Курпиньский. Текст был опубликован в марте 1831 года в варшавском
журнале «Polak sumienny». Премьера песни состоялась 5 апреля 1831 года в
Национальном театре в освобожденной от русских Варшаве. Оркестром
дирижировал сам композитор. Песня с самого начала пользовалась большой
популярностью. Увековечил ее Станислава Выспяньский в драме Варшавянка.
После обретения в 1918 году независимости произведение рассматривалось в
качестве возможного национального гимна. В межвоенный период мелодия
Варшавянки стала позывным сигналом второй станции польского радио. Во
время празднования 60-летия «Варшавского восстания» песня была записана
группой «Dzieci z Brodą» в альбоме «Czuwaj Wiaro». В настоящее время
произведение исполняется на государственных и военных торжествах,
участвующими в парадах духовыми оркестрами.
Скрытый смысл отдельных строф
Первая строфа говорит об Июльской революции во Франции (радуга
W. J. Podgórski, Z dziejów polskiej pieśni hymnicznej. Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława
Spasowskiego w Warszawie, Warszawa 1987.
3
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является символом революционного трехцветного флага того времени) и
сообществе, борющемся за свободу народов Европы. Второй стих относится к
балканской кампании России в 1829 году, которую с Ноябрьским восстанием
связывала личность командира российской армии обеих кампаний - Ивана
Дибича-Забалканского. Также имеется в виду факт, что в армии Российской
империи служили казачьи подразделения, известные своим варварством и
мстительностью. В третьей строфе описываются памятные победные походы
поляков на Москву в начале XVII века, а также вместе с армией Наполеона в
Италию и Египет. В четвертой строфе четко напоминается о резне в Праге
российской армией в ноябре 1794 года в контексте царской пропаганды 1830
года, рисующей милосердие российских властей. Пятая строфа изображает
популярный в XIX веке польский обычай: женщины давали своим мужчинам
кольцо с благословением, когда те шли в бой во время восстаний, присягая
одержать победу или погибнуть. В шестой строфе перечисляется несколько из
многих сражений, в которых поляки участвовали под руководством Наполеона
I Бонапарта, а также упрек французскому народу, который за недавнюю
верность поляков не отблагодарил вооруженной или хотя бы политической
поддержкой во время Ноябрьского восстания. Седьмая строфа увековечивает
всех погибших за Польшу за ее границами, выражает повстанческую
решимость, чтобы даже проигранная битва с могучей властью царя не осталось
бесполезной. Восьмая строфа побуждает к вооруженной борьбе против врага.
Поскольку, как правило, поются или исполняются духовыми оркестрами
только два строфы этой песни, позвольте мне привести весь ее оригинальный
текст.
Сегодня день крови и славы,
Мигом раздавим ляхов род».
Пусть бы он был днем воскрешения!
Стой! Вместо Балкан встанет эта
Орел Белый, на радугу франков
грудь:
Глядя, взвил в небо свой полет.
Царь ваш тщетно грезит о добыче,
Солнцем июля вдохновленный,
От врагов наших ничего не
Зовет нас из горных стран:
останется
«Восстань, Польша, круши оковы,
На этой земле, кроме трупов.
Нынче твой триумф или смерть!».
Эй! кто поляк, в штыки!
Эй! кто поляк, в штыки!
Живи, свобода, Польша, живи!
Дорогая Польша! дети твои
Этим девизом побуждений
Сегодня достигли мгновений
благородных
счастливей
Труба наша, врагам греми!
Чем те, когда их славные бои
Труба наша, врагам греми!
Венчали Кремль, Тибр и Нил.
Двадцать лет наших героев
„На конь!“ — зовет казак
Рок сеял по чужим землям,
мстительный, Нынче, о Мать, кто поляжет,
Покараем взбунтовавшийся народ,
Будет спать на твоем лоне.
Лишены Балкан их нивы,
Научный взгляд в будущее
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Эй! кто поляк, в штыки!

Чтобы замедлить шаг исполину,
Что хочет нести миру оковы.

Встань, Костюшко! Порази сердца,
Которые милосердием обманывать
смеют.
Ведал ли о милосердии тот убийца,
Который Прагу залил кровью?
Пусть за кровь ту ныне платит
кровью,
Пусть злой гость оросит ею землю.
Мученический лавр наших братьев
Пышнее будет на ней расти.

Эй! кто поляк, в штыки!
Гремите, барабаны, ревите, орудия,
Давай! дети, сплачивайте строй;
Ведут полки Вольность, Слава,
Триумф сияет на остриях пик.
Лети, наш орел, в высоком полете,
Славе, Польше, свету служи!
Кто выживет, вольным будет,
Кто умирает, вольный уже.

Веди, поляк, начатый бой,
Проиграть должен надменный царь,
Покажи ему перстень святой,
Дар неустрашимых полек;
Пусть этот знак дорогих обетов
Врагам нашим накликает гроб,
Пусть, залитый кровью в суровых
боях,
Скрепит наш союз со свободой.

Эй! кто поляк, в штыки!
Живи, свобода, Польша, живи!
Этим девизом побуждений
благородных
Труба наша, врагам греми!

Эй! кто поляк, в штыки!
О французы! Или вы не цените
Наши раны ради вас?
Под Маренго, Ваграмом, Йеной
Дрезденом, Лейпцигом, Ватерлоо?
Свет вас предавал, мы выстояли:
Смерть или триумф — где вы, там
мы.
Братья! Мы вам отдавали кровь,
Сегодня же вы нам — ничего, кроме
слезы?
Эй! кто поляк, в штыки!
Хотя бы вы, кто легли
В чужих краях за свой край,
Братья наши, встали из могил,
Благословите братьев на бой!
Или победим — или готовы
Возвести преграду из наших трупов,
Научный взгляд в будущее
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Гимн Польши
Первоначально гимн, как «Песня польских легионов в Италии», был
написан Юзефом Выбицким - писателем и политиком, посвятившим себя
национальному возрождению. По образованию Выбицкий был юристом, его
политическая деятельность началась в сейме, где он, как депутат Первой Речи
Посполитой, начал работать в возрасте 20 лет. Автор мелодии по мотивам
народного танца (на самом деле мазурки) неизвестен. Песня была создана 16-19
июля 1797 года в итальянском городке Реджо-нель-Эмилия в Цизальпинской
Республике (на территории современной Италии). Впервые песня была
исполнена 20 июля 1797 года4. В первый раз текст был опубликован в Мантуе в
феврале 1799 в газете «Dekada Legionowa».

Генерал Ян Генрик Домбровский во главе польских легионов в Италии
С самого начала польский национальный гимн, как «Песню польских
легионов в Италии» (позже ее называли «Маршем Домбровского») с
восхищением приняли легионы Домбровского. Она характеризуется верой в
освобождение своей родины. Адам Мицкевич о «Песне польских легионов в
Италии» в «Пане Тадеуше» пишет:
Звучание так искусно, так сильно,
Что струны зазвенели, словно трубы,
С которых ввысь песнь славы воспарила,
Марш триумфа: Ещё Польша не погибла!
В начале 1798 года песня была уже известна во всех аннексированных
землях. Ее пели во время триумфального входа генерала Г. Домбровского и Ю.
Выбицкого в Познань 3 ноября 1806 г. 5, во время Ноябрьского восстания (1830
4
5

A. Nowak, Kronika Polski. Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2005, s. 74.
W. Łęcki, 365 zagadek o Poznaniu. Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2010, s. 125.

Научный взгляд в будущее

22

Том 8. Выпуск 1(1)

Искусствоведение, архитектура и строительство

г.), Январского восстания (1863 г.), ее пели поляки в Великой эмиграции во
время революции 1905 года и I и II мировых воен. Текст Марша был переведен
поэтами, солидаризирующимися с борющейся Польшей, на 17 языков, в
частности, на немецкий, французский, английский, русский, венгерский,
хорватский, македонский, сербский, словацкий, литовский и жемайтский. Вот
некоторые примеры: Словаки пели: Hej slováci ešte naša slovenská reč žije [Гей,
славяне, наше слово песней звонкой льется]. Автором был Само Томашек,
лютеранский пастор. Данное заглавие позже было изменено чехами на «Гей,
Славяне». После всеславянского съезда 1848 года в Праге песня стала песней
всех славян. На манер «Марша Домбровского» хорватская песня называлась
Još Hrvatska ni propala (Еще Хорватия не умерла), которую в 1833 году создал
Фердо Ливадич6. Еще одним примером является текст украинского гимна 1863
года, начинающийся со слов «Еще не умерла Украина» 7. Во время Ноябрьского
восстания 1831 года «Марш Домбровского» также дошел до Жемайтии, как
народная песня «Песня жемайтов телешовского повята в войне 1813 года». На
мелодию польского национального гимна создано семь строф на
жемайтийском. Первая строфа в польском переводе звучит 8:
Еще Польша не погибла, пока жемайты живы,
И жемайты битву начинают, когда Польша борется.
Поляки с Русью, с Жемайтией и Литвой
Отвоюют свободу в святой битве.
Во время Весны народов (1848), «Марш Домбровского» пели на улицах
Вены, Берлина и Праги, где он пользовался особой популярностью. «Марш»
использовался в музыкальных произведениях. Одним из первых ее использовал
Кароль Курпи́ньский, сочинивший в 1821 году фугу для фортепиано (органа) на
мотивы «Марша» 9. Автор написал для своей фуги оркестровку, и 1 января 1831
года ее исполнил оркестр Варшавской оперы под управлением автора. Рихард
Вагнер использовал мелодию Марша в увертюре Полония, созданной после
поражения Ноябрьского восстания. Ее исполняли во время немецкой оккупации
Второй мировой войны, когда было запрещено исполнять польский
национальный гимн. В измененном виде мелодия гимна используется в
нацистском пропагандистском фильме Возвращение на родину (Heimkehr).
На мелодию польского гимна в Силезии исполняли популярную
патриотическую песню под названием «Долго Силезия, наша любимая...» на
слова силезского поэта и писателя Константина Дамрота10.
Во время Варшавского восстания в 1944 году венгерские подразделения,
расположенные в Варшаве, сочувствовали сражающимся полякам. Оркестр
Пятой венгерской резервной дивизии играл для варшавян "Марш
Домбровского"11.
Слова гимна - это, прежде всего, часть польской истории. Первая строфа
S. Russocki, Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów. Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
F. Koneczny, Polski logos a ethos: roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. T.2, Poznań-Warszawa 1921.
8
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Sercem i orężem ojczyźnie służyły. MON, Warszawa 1982, s. 175.
9
K. Kurpiński, Jeszcze Polska nie zginęła. Fuga (1821)na fortepian lub organy. Polihymnia, Lublin 2009.
10
J. Oleksiński, I nie ustali w walce. Nasza Księgarnia, Warszawa 1980, s. 175.
11
L. Bartlewski, Mokotów 1944. MON, Warszawa 1986.
6
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описывает раздел Польши, припев говорит о возвращении в Польшу, вторая
восхваляет деятельность Наполеона Бонапарта, который помог полякам создать
независимое государство. Третья строфа описывает храбрость гетьмана
Стефана Чарнецкого, его любовь к Отечеству и борьбу за него. Четвертая
строфа (которая отсутствует в официальном гимне) успокаивает души
легионеров, находящихся за пределами страны, а в оставшейся пятой строфе
упоминался Тадеуш Костюшко и Рацлавская битва. Существующий текст
гимна и музыкальные ноты утверждены Сеймом в законе от 31 января 1980
года.
«Марш Домбровского» был принят 26 февраля 1927 года и официально
стал гимном Польши и национальным достоянием. Одновременно в качестве
гимна рассматривались две другие песни: «Рота» и «Боже, Твоя Польша». Я
думаю, что преимущество «Маршу Домбровского» обеспечил харизматичный
характер произведения. Марш был символом борьбы за свободу Польши,
звучавший в многочисленных битвах. И хотя гимн был написан в изгнании, он
прижился в Польше и по сей день является польской традицией, описанием
исторических событий польского народа, его борьбы с врагом. Сегодня он
неразрывно ассоциируется с полными славы воспоминаниями о годах борьбы и
труда.
Национальный гимн вместе с польским солдатом-скитальцем обошел
почти все битвы на трех континентах, его пели в счастливые и грустные
минуты. В решающие моменты битвы он часто был последним словом воинов,
героически умирающих за освобождение своей Отчизны. Когда подпольное
движение охватило всю страну, главную роль играла столица. Случилось так,
что на съезде «Территориальных руководителей подпольной борьбы» в
Варшаве, на улице Новый Свет [Nowy Świat] произошло включение в
программу немецкого радио. С уличных динамиков неожиданно после
выступления на польском языке прозвучали ноты «Еще Польша не погибла».
Во время Варшавского восстания гимн и другие национальные символы
помогали преодолеть недостатки в боевом оснащении. Захваченные немцами
повстанцы маршировали под «Еще Польша не погибла!»
С верой в несокрушимость нации создавались польские военные
формирования, организуемые по инициативе «Союза польских патриотов». И,
конечно, поляков сопровождал гимн «Еще Польша не погибла». Примером
впечатления, которое произвели звуки польского гимна на чужбине, могут
послужить воспоминания Марцианны Формальской в «Дневнике матери».
Преданность гимну была настолько сильной, что даже некоторые
подразделения назывались «Еще Польша не погибла». Люди с большой
любовью слушали мелодию гимна в каждом освобождаемом кусочке польских
земель. Его мелодия верно сопровождала воюющие войска, а далее первые
шаги во время восстановления разрушенной страны.
Я считаю, что в национальных гимнах отражается характер нации. Для
одних основным мотивом является рвение к борьбе с тиранами и оккупантами,
для других - жажда могущества и господства, стремление к славе и чести, а
также чувство патриотического долга и любви к Отчизне. По сравнению с
Научный взгляд в будущее
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другими национальными гимнами, польский гимн, провозглашающий веру в
свои силы, принцип самообороны и идею вернуть забранную силой родину:
Все, что отнято вражьей силой,
Саблею вернем.
Лишенный национального шовинизма и акцентов разделения, совершенно
справедливо гимн можно рассматривать как призыв к преданности, энтузиазму
и мужеству в служении Отчизне.
Музей Юзефа Выбицкого и Музей Национального гимна
Музей Юзефа Выбицкого в Манечках был открыт 10 ноября 1978 года.
Инициатива по сбору исторических экспонатов, связанных с жизнью и
деятельностью Юзефа Выбицкого, была предпринята дирекцией Комбината
государственных сельскохозяйственных предприятий. Уже в 1964 году в
отремонтированной усадьбе был открыт Дом памяти. Это был первый шаг по
сбору исторической коллекции этих лет. Затем, после ремонта и
переоборудования всех помещений для этой цели, символ патриотизма был
торжественно открыт. Открытие музея было подтверждением особой заботы об
исторических памятниках в Великопольше. Манечки были для Выбицкого
средоточием семейной и общественной жизни, местом литературного
творчества и неистового поиска путей и средств для возрождения Республики.
Усадьба в Манечках - это прекрасный пример уважения к нашей истории. Она
когда-то принадлежала Юзефу Выбицкому и была посвящена ему после
реконструкции. Выбицкий любил Манечки, а Познаньске называл своим
любимым уголком.
В июле 2014 года исполнится 36 лет со дня открытия Музея
национального гимна. Музей, который я имел удовольствие посетить в 2008
году. Путь от рождения идеи создания музея в Бендомине до ее реализации
длился нескольких лет. Основные шаги: создание в 1962 году тогдашним
директором школы в Бендомине Дома памяти, посвященного Выбицкому, и
проходящий в Гданьске в 1966 году Национальный съезд литературного
общества им. Адама Мицкевича, который часть научной сессии с рефератом на
тему: «Выбицкий и старый „Марш Домбровского“» перенес в Бендомин, и
здесь в торжественной обстановке было принято предложение считать усадьбу
Выбицкого национальным памятником и создать в ней музей. Торжественное
открытие этого уникального музея состоялось 17 июля 1978 года. Этот музей филиал Национального музея в Гданьске. Основываясь на полученной
информации, можно сделать вывод, что Музей национального гимна в
Бендомине является единственным в своем роде в мире. Музейная коллекция
включают экспонаты про историю польского национального гимна не только в
стране, но и в мире. Здесь имеются ноты и тексты «Марша Домбровского»,
опубликованные в Париже в 1856 году на польском и французском языках, две
травести нашего гимна на немецком языке, изданные в Германии в XIX веке,
граммофонная пластинка с записью песни «Еще Польша не погибла». По моему
личному мнению, перечисленные выше экспонаты являются наиболее ценной
частью коллекции музея, поскольку представляют собой музыкальное
свидетельство истории.
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Патриотизм - любовь к Отчизне
Патриотизм - это очень емкое слово. Согласно определению в словаре оно
означает: «любовь к отчизне, своему народу, сочетающуюся с готовностью
пожертвовать собой, с признанием прав других народов и уважением к ним 12».
Темы Отчизны в литературе
Генрик Сенкевич в своей Трилогии рисует читателю картину сарматской
Польши XVII века. Согласно шляхетской идеологии, Польша - это страна
гордых людей, происходящих от древних сарматов. Прежде всего, они
характеризуются как любители выпить и подраться. Охотно вступают в
поединки, любят сидеть в таверне, а клевреты Кмицица танцуют с девушками.
Сарматизм был шляхетской идеологией, охватывающей практически все сферы
жизни. Сарматы имели свой, уникальный в Европе, стиль одежды, поведения за
столом и в присутствии женщин, любили шляхетскую свободу и чувствовали
себя сплоченным социальным слоем. Кроме того, польская шляхта имела
весьма высокое представление о собственных возможностях, считая, что
Польша имеет право на особое место в Европе, поскольку является оплотом
христианства. Кроме того, Польша считалась консервативной страной и, к
сожалению, ксенофобской. В романах Сенкевича почти все герои
исключительно сарматы. Некоторые, как Кмициц, проходят глубокую
внутреннюю трансформацию, другие, как Володыевский, являются большими
патриотами, а такие как Заглоба, несмотря на свой патриотизм, комичны и
служат примером сарматов в плохом смысле.
Классическая литература придерживалась принципа - учить, играя.
Поэтому сатира была чрезвычайно популярным способом польского
образования. Игнатий Красицкий в «Сатирах» в первую очередь рассказывает о
недостатках поляков, с насмешкой упрекает пьянство, разврат, космополитизм,
пренебрежение ценностей, иноверие, бунтарство против короля. Не без
причины Гимн о любви к Отечеству стал народной песней. Этот довольно
короткий текст, изначально часть поэмы «Мышейда», быстро стал каноном
патриотической литературы. Он имеет патетический, возвышенный характер.
Рассказывает о большой любви к Отчизне и страданиям, которые иногда
необходимо с честью вынести.
После поражения Ноябрьского восстания были предприняты попытки
каким-либо образом объяснить национальный крах. В связи с большой волной
эмиграции в изгнании создаются произведения, содержащие воспоминая о
детстве и годах, проведенных в Отчизне. Лирический герой Циприана Камиля
Норвида в стихотворении «Моя песенка (II)» - это эмигрант, странник, который
за пределами своей страны не был счастлив. Стихотворение имеет характер
жалобы, печали за потерянным Отечеством и является формой интимного
разговора с Богом, молитвой. Всё, что в нем описывается, посредством
гиперболизации изображается положительно. Люди в Польше являются
дружественными, уважают высшие ценности, религиозны, правдивые, честные.
Лирический герой также говорит:
12
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Тоскую я еще за тем,
Чего не знаю - где мой дом ...
то есть за чем-то неопределенным, чего нельзя каким-либо образом
обозначить. Он также печален, поскольку знает, что на родине его никто не
ждет, никто за ним не грустит, и это, конечно, усиливает одиночество
странника без своего места на земле.
Витольд Гомбрович в одном из своих самых известных произведений,
расцениваемом как иконоборческое, в романе «Транс-Атлантик»
пересматривает все мифы польской шляхты, слезливой, сентиментальной и
постоянно плачущей. В этом романе отчизна символизируется как нечто
старое, ограничивающее, не позволяющее полякам найти себя в мире,
блокирующее их. В то время как "синчизна" символизирует незрелость,
молодость, характеризующуюся отвагой, свободой, обращенная в будущее.
Какую ценность выберет главный герой? Но он не выбирает ни одну из сторон.
Наиболее важными для него являются независимость и свобода, поэтому он
дистанцируется от всех идей, одержимости, форм. В романе изображается
конфликт между личностью и формой, которую навязывает личности
традиционная патриотическая социальная роль, определяемая рядом
национальных мифов.
Довольно гротескная карикатура Польской Народной Республики
представлена Тадеушом Конвицким в «Малом апокалипсисе». Польша, к
сожалению, была в это время государством-сателлитом Советского Союза, и
именно против этой системы протестует главный герой, обыватель, писатель
из Виленщины, который по просьбе коллег должен выполнить акт
самосожжения перед залом конгресса в Варшаве. Все действие происходит в
последний день жизни героя, а он сам путешествует по Варшаве, что,
несомненно, напоминает путешествие Данте а Ад. Польша - это страна шпиков,
которые все видят и за каждым следят, здесь нет личной жизни и интимности,
государство подчиняет все сферы жизни. Конечно, экономическая ситуация в
стране жалкая, поскольку в магазинах нет даже основных продуктов. В Польше
все умирает, распадается и разлагается, взрываются газовые установки, падают
плиты с фасада Дворца культуры, рушатся дома и мосты. Этот распад
переносится на межличностные отношения. Граждане Польской Народной
Республики не могут найти общего языка, чтобы общаться, выражать свои
эмоции, говорить о мечтах и желаниях, не слушают друг друга. Единственное,
чего они желают: удовлетворить самые насущные потребности. Поэтому
Отчизна в трактовке Конвицкого деградирует, и, можно сказать, апокалипсис
уже наступил.
Темы любви к Отчизне в музыке
В ночной сцене оперы «Зачарованный замок» Станислава Монюшко
Стефан поет под старыми часами о своей жизненной дилемме. Он пообещал не
вступать в брак, чтобы в любое время иметь возможность стать на защиту
Родины, в то же время в его сердце рождается любовь к Ханне. Вдруг
начинается звон часов на мелодию полонеза - символа польскости. Подражая
музыкальной шкатулке, высокие звуки колокольчиков отражают механический
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характер этой музыки. Всплывшая в памяти мелодия вызвала воспоминания о
счастливом детстве, ассоциируемом с временами независимости, в которой
тоска перемешивается с ностальгией:
Боже мой!
Эта мелодия мне напомнила...
Растущее чувство Стефана иллюстрирует усиливающийся характер
мелодии, достигающей пика на возгласе:
Матушка, моя милая!
О матушка, моя милая!
Эти слова в скрытой форме выражали патриотические чувства поляков,
оплакивающих судьбу порабощенной захватчиками Матери - Отчизны.
В творчестве Шопена можно легко найти как произведения, изобилующие
интенсивностью чувств, динамическим характером, так и сочинения,
излучающие спокойствие, лиризм, полную меланхолию чувств. Чтобы понять
глубину и магнетизм музыки Шопена, не достаточно просто о ней прочитать.
Ее необходимо послушать. Однако, ключом к пониманию его творчества может
послужить биография композитора, поскольку это именно превратности его
жизни имели наибольшее влияние на творческие достижения. 2 ноября 1830
года Шопен в очередной раз отправился на гастроли в Вену, откуда планировал
поехать в Италию. Тем не менее, вскоре после его прибытия в австрийскую
столицу он узнал о начале Ноябрьского восстания в Польше. Услышав эту
новость, он не мог больше заниматься своими собственными делами,
связанными с организацией концерта, поэтому продлил свое пребывание там на
восемь месяцев. Отказался, однако, от поездки в Италию из-за новостей о
происходящих там боях. Он направился в Париж, но по дороге, когда он
остановился в Штутгарте, пришла весть о поражении поляков и об осаде
Варшавы. Чувствительный Шопен отреагировал нервным срывом и сильной
лихорадкой. Затем, под влиянием драматических чувств был создан
знаменитый «Революционный этюд». Когда русские взяли Варшаву, Шопен
написал в своем дневнике знаменитые слова: «враг в доме (...) О боже, и ты
существуешь! - Существуешь и не мстишь! - Или тебе мало московских
злодеяний - или - или ты сам москаль! (...) А я здесь ничем не могу помочь, а я
здесь безоружный, иногда лишь вою, изливаю боль на фортепиано,
отчаиваюсь».
Именно этот период обозначается как время создания самых
драматических произведений Шопена, к которым принадлежат Скерцо си
минор (с выраженными польскими мотивами, благодаря появляющейся во
второй части колядке «Баю-бай, Младенец Иисус») и Баллады соль минор.
Однако, при более глубоком стилистическом анализе этих произведений и
после их сравнения с другими композициями музыковеды заявили, что эти
произведения были созданы два или три года позже.
Патриотизм, а в нем любовь к Отчизне, может быть представлен как тема
или мотив любви к Отечеству - малой родине, как показал Чеслав Неман в
песне «Сон о Варшаве». Предметом лиризма этого произведения является
рассказ о любимой Варшаве. Немен видит ее как удивительный мир, где он
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провел свои самые красивые дни, видел цветные сны. Он мечтает о том, чтобы
остановить время и летать, как птица:
Туда, где мои мечты,
И варшавские красочные дни.
Немен усердно приглашает посмотреть мир над Вислой, где начинается
день, встающий над Варшавой.
Патриотическое воспитание
Цель и задача каждой школы заключается во всестороннем развитии
молодежи, в частности, в формировании чувства культурной идентичности
(местной и национальной), патриотичной позиции, заинтересованности в
культуре региона и местной жизни. Работая с детьми и молодежью, учителя
обязаны формировать положительное отношение к человеческой жизни,
Отчизне и природе. Родители ожидают, что школа обеспечит надлежащий
уровень образования и воспитает в ученике общечеловеческие ценности.
Патриотизм, патриотическое воспитание и аналогичные выражения
потеряли свою силу в наши времена. Часто используемые для достижения
конкретных, текущих политических целей, эти понятия стали обыденными.
Поэтому учителю достается важная роль, он обязан приложить усилия, чтобы
научить любви к Отчизне.
Патриотическое воспитание всегда было обязанностью каждого
преподавателя и воспитателя. Благодаря образованию, у нас имеется много
возможностей для воспитания в молодежи патриотических ценностей.
Примером может послужить праздник Конституции 3 мая и Дня Независимости
11 ноября. В эти дни молодые граждане во время празднований углубляют свои
знания о 3 мая 1791 года, когда была заложена правовая система Республики
Обоих Народов и узнают о бурном пути становления независимости Польши.
Они узнают, что благо Отечества является для нас поляков высшей ценностью.
Важным аспектом в воспитании является формирование учителями
патриотической позиции учеников, то есть положительного отношения к
Отчизне и ее проблемам. Патриотизм также должен ассоциироваться с
уважением к национальному прошлому, традициям и небезразличностью к
сегодняшним дням. Патриотизм сегодняшнего дня - это забота о политической
судьбе страны, а еще больше - забота о семье, уважение к частной и
общественной собственности, добросовестное исполнение своих обязанностей
на рабочем месте, предпочтение общего блага над собственным.
Не следует забывать, что патриотизм - это не только уважение
независимости и суверенитета Отчизны, великих и судьбоносных событий в ее
истории, но и также формирование общечеловеческих ценностей, уважение и
соблюдение законов, общественной дисциплины, добросовестное выполнение
своих обязанностей. Зрелый патриот - это человек, интересующийся прошлым
страны, ее культурными и экономическими достижениями, традициями и
ценностями. Он знает биографии великих соотечественников, важные даты
исторических событий, соблюдает национальные праздники, не стыдится
польского гражданства и польских символов, особенно за рубежом. Воспитание
в молодежи патриотизма - это также прививание им уважения к символам
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нашей Отчизны, то есть к государственному гербу, флагу и гимну. Они
проявляются в очень простых жестах, таких как стать по стойке смирно и
исполнить национальный гимн во время школьных торжественных
мероприятий,
сохранять
торжественность
во
время
празднования
национальных юбилеев, подъема бело-красного флага.
Каждая страна сильна, прежде всего, силой своих отдельных граждан. По
этой причине, патриотизм означает заботу личности о собственном развитии,
физическом здоровье, психологической, моральной, духовной и религиозной
зрелости. В этом смысле патриотизма много могут сказать молодые люди,
принимающие решение о своей судьбе и выбирающие будущее своего народа и
страны. В этом духе было бы полезно прививать ученикам чувство патриотизма
и осознания общей ответственности за судьбу государства.
В процессе образования и воспитания часто больший приоритет уделяется
вопросам формирования личности ученика, результатом чего должно стать
укоренение молодого человека в мире таких ценностей как толерантность,
честность. Мы создаем в представлении учеников очень идеалистический образ
нашего общества, часто подчеркивая, что это общие наши ценности, и что мы
опираемся на них в своей повседневной жизни. Также часто акцентируем,
какой высокой ценой они нам дались, ссылаясь на соответствующие эпизоды из
истории польского народа. Мы говорим, что эти ценности объединяют нас
вместе и являются основой нашей национальной гордости.
Важным фактором, позволяющим стимулировать и формировать эти
ценности, есть культурное воспитание посредством музыкального образования,
которое особенно повышает восприимчивость человеком. Говоря лаконично Человек без культуры, как дерево без корней. Известная супружеская пара
польских музыкантов - Эльжбета и Кшиштоф Пендерецкие - выступили с
большим призывом «Вылечим Польшу от глухоты». В своей статье они
отмечают, что мы не можем петь вместе. Почти полностью исчезла традиция
петь дома, этот замечательный обычай, который был очень распространен еще
несколько десятилетий назад. Сегодня даже пропадает традиция колядовать.
Супруги Пендерецкие обращают внимание на некоторые заметные и важные
факты. «Грустное чувство вызывают поляки, исполняющие свой национальный
гимн... это позор, что мы не сможем спеть одной строфы без фальши, не говоря
уже о том, что мы не знаем, слов второй» 13.
В Польше плохо обстоят дела в области музыкального образования. Ранее
об этом заботилась власть. Во время уроков музыки были предусмотрены
посещения концертов в филармонии, где профессиональные музыканты и
блестящие конферансье старались привить молодому поколению любовь к
классической музыке. Теперь об этом никто не заботится.
А ведь мы должны учить наших детей так, чтобы они знали Монюшко,
Брамса, Бетховена, не говоря уже о Шопене и Шимановском. Это базовые
знания, как знание произведений Гете и Манна. Поскольку знание музыки и
литературы является частью хорошего общего образования.
13

E. K. Pendereccy, Dziennik.PL. 30.01.2007, op. cit., s. 22.
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Я думаю, что необходимо вернуть уроки музыки в школу. В Польше есть
много талантливой и музыкальной молодежи, но ее таланты не используются.
На данный момент мы столкнулись с проблемой: кто через несколько лет будет
сидеть в креслах концертных и филармонических залов. Сегодня на важных
концертах, посвященных празднованию национальных торжеств, мы видим в
основном пожилые лица и седые головы. Мы должны понимать, что
филармонию посещают только те, кто в детстве интересовался музыкой, или те,
кто играл на музыкальных инструментах. И речь совсем не о том, чтобы в
будущем они стали виртуозами. Дело в том, что те, кто в молодости впитывали
музыку, в зрелом возрасте будут ее понимать и любить.
Маленькие дети, отправленные родителями в музыкальную школу, в более
позднем возрасте становятся гораздо более зрелыми, чем их сверстники, имеют
гораздо более широкий круг интересов. Например, в Соединенных Штатах в
таких престижных университетах как Йель или Гарвард много физиков,
химиков и математиков, играют на различных инструментах. Почему? Потому
что кто-то в детстве показал им, насколько красивой может быть музыка. В
таких странах как США музыка считается важным элементом хорошего
образования.
И именно этого очень не хватает польской молодежи. Поощряйте молодых
людей заниматься музыкой. Если они будут петь в хоре, играть в оркестрах или
ансамблях, тогда они научатся сотрудничеству, так называемой, командной
игре. Это будет полезно не только для них, но и для всего общества. И это не
должно стоить дорого. Достаточно учителя со страстью, который заинтересует
игрой на музыкальном инструменте, расскажет детям об истории музыки. И
они полюбят ее и будут с ней всю свою жизнь.
В нынешней ситуации перед учителями, желающими заняться музыкой,
стоит проблема музыкальной подготовки в современной образовательной
системе.
В 70-х и 80-х годах, когда в начальной школе дети изучали музыку в 1-8
классах, учителя музыки должны были получить музыкальную подготовку в
педагогических учреждениях. Дальнейшее музыкальное образование
проходило в высших педагогических учебных заведениях для 1-3 и 4-8 классов.
Учителя 1-3 классов должны были иметь музыкальную подготовку по
специальности «Дошкольное и младшее школьное образование». Для
преподавания в 4-8 классах учителя должны были получить стационарное или
заочное музыкальное образование по специальности «Музыкальное
образование» в высших педагогических школах и музыкальных академиях. В
педагогические ВУЗы на музыкальные специальности набор проводился на
основе вступительных экзаменов. Экзамены состояли из проверки слуха,
чувства ритма, оценки голоса и общих знаний о музыкальной литературе.
Подготовка к этим экзаменам осуществлялась на подготовительных курсах,
которые проводились учреждениями повышения квалификации учителей.
После завершения курса проводился выпускной экзамен, при положительной
сдаче которого можно было поступить на факультет музыкального направления
в соответствующих ВУЗах. Программы ВУЗов включали такие предметы как
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сольфеджио, вокал, игру на инструментах (фортепиано, скрипка, клавишные), а
также ударных инструментах для детей. Курс также включал ознакомление с
музыкальной
литературой,
дирижирование
вокальными,
вокальноинструментальными ансамблями,
методику музыкального образования.
Учителя, окончившие педагогический ВУЗ, после выпускного экзамена,
состоящего из практический части и написания магистерской работы, получали
звание магистра музыкального воспитания. А после окончания музыкальной
академии - звание магистра искусств.
В настоящее время по специальности «Дошкольное и младшее школьное
образование» предусмотрено минимальное количество часов для подготовки
будущих учителей музыки. Следует также отметить, что лица, поступающие на
педагогические факультеты, демонстрируют полное отсутствие музыкальной
подготовки или же очень слабую подготовку. Что является результатом
ликвидации музыкального образования в начальных и средних школах.
Необходимо подчеркнуть, что в 1-3 классах все предметы преподает только
один учитель, который очень часто вследствие отсутствия музыкальной
подготовки на уроках музыки преподает другие предметы с целью улучшения
результатов обучения. Также требуется акцентировать, что в существующей
системе 6-летнего обучения на музыку, а, собственно, на предметы искусства
выделяется один час в неделю, в системе 8-летнего обучения на музыку
припадает два часа в неделю.
Я считаю, что нынешняя система образования оказывает негативное
влияние на увлечение детей пением и игрой на музыкальных инструментах. Это
также относится к прослушиванию музыки.
Я также думаю, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, следует сделать
все возможное, чтобы воспитывать детей и молодежь в духе любви к Отчизне
посредством музыки.
Одним из вариантов повышения патриотизма, как любви к Родине,
является работа с молодежью в духовом оркестре, в котором, в частности,
молодые люди знакомятся с польскими народными танцами, которые
составляют основу концертного репертуара оркестра. Эти танцы представлены
на компакт-диске.
Работа с Духовым оркестром Добровольной пожарной дружины в Пруще,
в котором с 2002 г. по 2013 г. я был дирижером/капельмейстером. Сначала
очень трудно мне было убедить оркестрантов исполнять народную музыку.
Причиной этого были современные тенденции на рынке популярной музыки.
Тем не менее, тяжелая работа с оркестром, а также восприимчивость оркестром
ценностей этих произведений, несмотря на музыкальные сложности, принесли
желаемый эффект. Моя работа имеет для меня, как музыканта, большое
значение, поскольку то, что казалось почти невозможным, стало для
музыкантов оркестра чем-то очень важным. Они полюбили польскую народную
музыку и скрытое значение нашей Отчизны. Произведения, находящиеся на
компакт-диске «Польские народные танцы», имели столь важное значение, что
музыканты оркестра без моего участия во время репетиций всегда с
энтузиазмом проигрывали польские народные танцы. При выборе программы
Научный взгляд в будущее

32

Том 8. Выпуск 1(1)

Искусствоведение, архитектура и строительство

оркестра для участия в фестивалях и смотрах, несмотря на столь
распространенную популярную музыку, оркестранты
всегда предлагали
представить, по крайней мере, один из польских народных танцев. На одном из
смотров духовых оркестров, руководимый мною коллектив исполнил четыре из
пяти народных танцев и одержал в этом смотре победу. Процитирую одного из
моих коллег-музыкантов руководителя духового оркестра: «Если бы я дал
моему оркестру одно из исполняемых вами произведений, после первой
репетиции меня оставила бы половина оркестра, а еще после двух не осталось
бы никого». В чем или где прячется проблема?
Работа с оркестром в Пруще и, обретенная от соприкосновения с
патриотическими ценностями (присущими народным произведениям), любовь
к Отечеству, укрепили меня на пути воспитания детей и подростков в
соответствии с моими представлениями, полученными во время работы с
оркестром. После консультации с Гжегожом Духновским, одним из лучших
современных польских композиторов и сочинения им, по моей просьбе,
Польской сюиты, в ближайшее время мы с руководимым мною Духовым
оркестром Добровольной пожарной команды Короновского городского дома
культуры приступим к изучению народных танцев. Я думаю, что, умело вводя в
тайны искусства больше детей и молодежи, мне удастся достичь аналогичных
результатов, как с оркестром в Пруще.
Получая золотые медали без звучания польского гимна, спортсмены не
проявляют особого энтузиазма и сильных чувств. Однако награждение, напр.,
на последних Олимпийских играх, под звуки польского гимна, вызывало слезы
не только у победителей, но также у комментаторов и слушателей. Это
свидетельствует о патриотизме и любви к Отечеству, а фактором, вызывающем
эти чувства, является музыка.

Польские народные танцы - первая страница обложки компакт-диска
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Польские народные танцы - задняя страница обложки компакт-диска
Как и у спортсменов, у музыкантов руководимого мною оркестра
символом принадлежности к своей стране является орел на правом рукаве
униформы. А на левом рукаве есть символ малой родины - герб города
Короново.
Резюме Патриотизм - это любовь к своей стране, своему народу,
сочетающаяся с готовностью идти на жертвы ради нее, а также уважение к
другим народам. Это также чувство национальной идентичности,
принадлежности к народу, уважение к прошлому, к культуре, природе,
уважение и соблюдение законов, формирование патриотической позиции.
Приверженность и культивирование традиций, истории, уважение к
национальным праздникам, гербу, флагу.
Патриотизм еще на заре истории был вдохновением для писателей, поэтов,
художников, скульпторов, композиторов. Особенно музыка играет здесь очень
большую роль, поскольку она имеет большее влияние на чувства в сравнении с
другими видами искусства. Известно, что воздействие музыки на человека
огромно. Музыка всегда побуждала к борьбе, воодушевляла, была
неотъемлемой частью всех важных моментов в жизни нации и любого
человека.
Чрезвычайно важным произведением была Богородица - старейшая
польская патриотическая песня необычной важности. Среди прочего, она
воодушевляла к борьбе во время Грюнвальдской битвы. Варшавянка - это
также патриотическая песня, имеющая для нашего народа исключительное
значение.
В польской музыке мы имеем много примеров патриотических тем.
Достаточно упомянуть Станислава Монюшко и его оперу «Зачарованный
замок», Фридерика Шопена - его "Революционный этюд", а также многие
элементы польскости, содержащиеся в мазурках.
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Герб Польши на рукаве Милоша Кордовского - солиста Духового оркестра
при Короновском городском доме культуры.

Герб города Короново на рукаве Моники Ясковской - инструменталистки
Духового оркестра при Короновском городском доме культуры.
Патриотизм имеет очень большое значение, особенно в эмиграции. Там,
где был создан наш национальный гимн, который был воспринят с
восхищением и верой в освобождение Отечества.
Кроме того, сегодня у нас есть такие примеры как "Сон о Варшаве"
Чеслава Немена. Также мы не можем представить себе спортивное
мероприятие, на котором в честь победителя не исполнялся бы национальный
гимн. Именно это, не считая спортивного результата, может сильно растрогать
болельщиков.
К сожалению, сегодня не все хорошо в области музыки. Отсутствие
музыкального образования в школах, неподготовленность преподавателей.
Ведь неоспоримым является факт, что дети, изучающие музыку, становятся
более зрелыми, лучше эмоционально развиваются, больше знают, больше
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чувствуют. К сожалению, в школах больше не преподают пение или игру на
инструментах - даже простейших (флейте, колокольчиках, ударных). Хорошо,
что есть духовые оркестры, хоры, которые в какой-то степени могут
восполнить этот пробел.
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Анотація. У статті, на прикладі порівняння об’єкту та його історичного
прототипу, аналізується ремінісценція, як творчій метод архітектора
С.П. Тимошенка харківського періоду в аспекті використання українського
традиційного контексту в архітектурі.
Ключові слова: Ремінісценція, український традиційний контекст,
національний романтизм.
Abstract. In the paper as an example of object and his istorical prototype we
consider reminiscention as creative method of architect S.P. Timoshenko of Kharkiv
period in the aspect of using the Ukrainian traditional context in the architecture.
Key words: Reminiscences, Ukrainian traditional context, national romanticism.
Вступ. На тлі процесів глобалізації зростає цікавість до дослідження та
використання національних та регіональних форм в архітектурі. На думку
В.П. Орфинського, у сучасному світі важливим ціннісним орієнтиром
архітектури закономірно постає конкретність її національного укорінення, що
відображає потребу соціуму у надійній духовній опорі, якою є відчуття
Батьківщини. Тож актуалізується проблема творчої спадкоємності
національних та регіональних стильових напрямків при співзвучності законів
формотворення успадкованої архітектури та архітектури, що унаслідується та
спільності їх ціннісних орієнтирів. [1, с.204] Саме тому в наш час вельми
необхідне висвітлення творчих підходів митців початку XX ст., які
застосовували український традиційний контекст для формування
національного стилю в архітектурі й С.П. Тимошенка, як яскравого
представника цього напрямку.
Огляд літератури. Архітектурній діяльності С.П. Тимошенка у Харкові
присвячені дослідження О.С. Тимошенка, О.Ю. Лейбфрейда, Ю.Ю. Полякової,
В.М. Власенка. Аналіз архітектурного доробку С.П. Тимошенка харківського
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періоду, що містить український традиційний контекст подано у статті
О. Г. Молокіна, монографіях В.Є. Ясієвича, В.В. Чепелика, дисертаційному
дослідженні Б.І. Божинського, публікаціях К.Т. Черкасової, І.І. Селищевої. У
статті В.С. Романовського подано аналіз орнаментики харківських будівель
авторства С.П. Тимошенка. На даний момент трактування творчих підходів
митців, які намагалися формувати національний стиль в архітектурі Харкова
початку ХХ ст.. вельми дискусійне і потребує подальшої розробки.
Вхідні дані та методи. Матеріали фотофіксації та натурне обстеження
об’єкту дослідження - будинку авторства С.П. Тимошенка по вул.
Плеханівській, 29, у м. Харкові, виконані автором статі. Застосовано
визначення терміну «ремінісценція» у мистецтвознавстві та спосіб
ремінісценції для дослідження витвору архітектури за І.Р. Багдасаровою.
[2, с.208] Дослідження передбачало аналіз іконографічних джерел,
порівняльний аналіз архітектурних і загальнонаукових концепцій для
виявлення основних узагальнень та основних положень, які відповідають
напряму дослідження.
Основний текст. Цивільний інженер С.П. Тимошенко відомий й як
громадський та політичний діяч соціал-демократичного спрямування, що
прагнув
відродження українського національного культурного життя,
об’єднання українських земель у соборній державі. Власна архітектурна
практика була інструментом реалізації його політичних цілей. [3, с.65]
Сучасний національний стиль в архітектурі мислився ним як невід’ємний
атрибут відродженої держави. В дусі ідей німецького романтизму трактувалася
його сучасниками принципи зв’язку національного відродження на традиції.
Об’єкти старовинної архітектури усвідомлювалися як пам’ятки минулої
національної слави та взірці істинної краси. Архітектори національного
романтизму, за висловом Є.І. Кириченко «були зайняті пошуками не стільки
нового, скільки національного стилю. Для них поняття «нове» було
персоніфіковане у почуття «національне», тому-то вони «апелювали» до
вітчизняної спадщини, бачачи у ній підтвердження і доказ існування власної
національної традиції,
намагаючись її відродити». [4, с.328] Система
запозичень та стилізацій з вітчизняної архітектури минувшини та народного
мистецтва, яка мала за намірами митців ототожнюватися широким загалом як
українська, формувала український традиційний контекст в архітектурі.
Як зазначав А.В. Іконников «людина кінця 19 ст. потребувала точного та
детального зображення, як конструктивної основи змісту». [5, с.27] А
«консерватизм смаків… замовника вимагав виправдання будь-якої форми в
історичних ремінісценціях» [5, с.23] Це спонукало архітекторів при творенні
нового об’єкту до вибору конкретного історичного прототипу, що у свідомості
широкого загалу того часу був символом конкретної національної традиції в
архітектурі. «Пригадуючи» прототип глядач усвідомлював спадковість
новітньої архітектури стародавній національній традиції. На відміну доби
історизму 19 ст., майстри національного романтизму прагнули не копіювання
стародавніх архітектурних форм, а їх опрацювання в дусі сучасних стильових
тенденцій, ніби наслідуючи ідею Ежена Віолле-ле-Дюка про те, що «нове може
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міститися лише у застосуванні засобів, раніш невживаних, до вже винайдених
форм, але без фальші проти цих засобів». [6, с.102-103] Так, прототипом при
створенні проекту кам’яної Покровської церкви 1906 р. у с. Плішивець на
Полтавщині архітектору І.С. Кузнецову послужив дерев’яний храм у
Новомосковську 1775 р. – яскрава пам’ятка української архітектури. [7, с.85]
Застосування нових стильових прийомів до архітектурних форм минулих
епох на теренах України сприймалася багатьма сучасниками як «модернізація
старого українського стилю». [7, с.32] У наш час більш відповідним вважаємо
термін «ремінісценція», що усвідомлюється як використання мотивів загальної
структури, елементів прототипу і протиставляється копіюванню та компіляції.
[2. с.208] До ремінісценції, як творчого прийому вдавався й С.П. Тимошенко.
Харківський період архітектурної творчості С.П.Тимошенка 1909 - 1918
рр. визнаний дослідниками найбільш плідним та потужним за своїм творчим
потенціалом. У Харкові збереглися 11 будівель споруджені за проектами С.П.
Тимошенка. З них ознаки українського традиційного контексту містять вісім
будівель. [8, с. 43 - 51]
Результати. Обговорення та аналіз. Як приклад використання
ремінісценції як творчого прийому С.П. Тимошенком розглянуто колишній
прибутковий будинок з магазином на Петінській вулиці (нині вул.
Плеханівська, 29, м. Харків) 1914 р. (рис. 1) 3-поверховий будинок має
фронтальну симетричну композицію головного фасаду. Вісь симетрії
підкреслено порталом входу та фланковано еркерами із шатровими
завершеннями з характерними заломами. Портал входу має завершення у формі
трапеції. Потиньковані стіни розчленовано лопатками, які поєднуються над 3м поверхом трапеційною аркатурою. Завершення вікон першого поверху аркові трицентрові, другого - лучкові, третього – трапеційні.
Методом ремінісценції за І.Р. Багдасаровою. [2. с. 208] порівняльним
аналізом фото об’єктів віднайдено гіпотетичний прототип будинку. Ним є
східний (нині головний) фасад будинку митрополита на території колишнього
Софійського монастиря (нині територія національного заповідника «Софія
Київська», вул. Володимирська, 24, м. Київ). Кам'яний, первісно
одноповерховий будинок зведений 1722 р. У 1747 рр.. над ним був
надбудований другий поверх, а в 1757 р. на східному та західному фасадах
були зведені фронтони. Будівля, в плані прямокутна, з гранчастими виступами
на головному фасаді. Широкий карниз ділить будинок на два поверхи.
Вертикальне членування лопатками, обробка віконних прорізів, гранчасті
ризаліти, високий дах із характерним заломом, бароковий фронтон на
центральному фасаді формують вигляд цієї споруди, що є одним з кращих
зразків української цивільної архітектури XVIII ст. [9, с.65]
З прототипом головний фасад будівлі по вул. Плеханівській, 29, у Харкові
поєднує: симетрична композиція з підкресленням осі симетрії головним входом
та її закріплення гранчастими виступаючими об’ємами з обох боків головного
фасаду, ідентичність арочних трицентрових завершень вікон 1-го поверху та
лучкових – 2-го поверху, наявність трикутних ніш над вікнами 2-го поверху,
наметові завершення гранчастих виступів із характерним заломом.
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Рис. 1. Будинок по вул. Плеханівській, 29, м. Харків. Фото 2009 р.

Рис. 2. Будинок митрополита 1722 – 1753 рр. вул. Володимирська, 24,
м. Київ. Фото 2010 р.
Окрім ідейно-художніх завдань С.П. Тимошенко вирішував практичні
питання з проектування сучасного багатоквартирного будинку із магазином на
першому поверху. Тому у його проекті інша поверховість, компоновка
елементів головного фасаду, пластика деталей. Віконні прорізи першого
поверху трактовані як вітрини, за для збільшення площі квартир вжиті еркери,
композиційне використання яких тотожне гранчастим ризалітам прототипу. У
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проекті Тимошенка відсутній бароковий фронтон прототипу, що не вписувався
у загальний раціональний стрій будівлі. Будівля авторства Тимошенка
триповерхова, вікна 3-го поверху мають характерні трапецейні завершення,
характерні для вхідних порталів українських церков. Архітектор використав
інший ніж в прототипі принцип вертикального членування: лопатки з’єднані
над вікнами 3-го поверху у трапеційну аркатуру, водночас попарно сполучаючи
віконні прорізи в утворених нішах. Портал головного входу має риси
авторської стилізації барокових й традиційних народних мотивів, та названий
В.В. Чепеликом «порталом Тимошенка».[10, с.201] У проекті Тимошенка
спрощені профілі карнизів, відсутній ліпний декор.
За своїм плануванням проект С.П. Тимошенка є типовим прикладом
односекційного прибуткового будинку м. Харкова початку ХХ ст. Житлові
квартири групуються навколо сходової клітини освітленої крізь вікна з боку
вулиці. «Парадні» сходи із входом з вулиці, дублювалися з боку двору
«чорними» для прислуги. В арці, праворуч від головного входу, - наскрізний
проїзд у двір. У планувальному рішенні об’єкту автор був обумовлений
обставинами архітектора свого часу: містобудівними об’ємно-планувальними
вимогами та потребами економії будівництва.
Висновки. Як громадсько-політичний діяч українського відродження
ХХ ст. архітектор С.П. Тимошенко свідомо прагнув надати своїм творінням
чіткої національної приналежності. Це відбилося у прагненні використати в
своїй архітектурній практиці український традиційний контекст, - систему
символічних координат, які чітко наголошують у свідомості сучасників
архітектора на приналежності архітектурного витвору до певної національної
культури. Одним із джерел натхнення митця були взірці архітектурної
спадщини України другої половини XVII – першої половини XVIII ст., які
асоціювалася сучасниками зодчого з періодом існування Гетьманщини.
Барокові ремінісценції форм стали як ідейно-художніми ознаками об’єкта
проектування, так і прийомом його творення. У творчості митця спрацював
механізм описаний І.Р. Багдасаровою: «ремінісценція є творчим інструментом
автора, який вичленує з першоджерела ще не розкриті можливості… виступає
авторським засобом творення нового художнього образу» [2, с.207]
У проекті будинку по вул. Плеханівській, 29, у Харкові С.П. Тимошенко,
опрацювавши нові специфічні прийоми стилізації, зберіг відчуття тотожності з
традицією української архітектури доби бароко. Лаконізм, відсутність зайвого
ускладнення композиції та декорування, вказують на тяжіння автора до
естетики раціоналізму в річищі національно-романтичної традиції.
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ACTUALIZATION OF ARCHAIC FORMS OF TRADITIONAL
ARCHITECTURE OF UKRAINE IN THE PROJECT SCHOOL K. N.
ZHUKOV IN THE VOLCHANSK
O.M. Beketov National University of Urban Economic,
Kharkiv, Marshal Bazhanov Street 17, 61002

Анотація. У статті розглядається актуалізація архаїчних форм
традиційного зодчества України у проекті 7- комплектної школи 1912 р. у м.
Вовчанськ Харківської обл., як творчий метод архітектора К.М. Жукова в
аспекті використання українського традиційного контексту в архітектурі.
Ключові слова: Український традиційний контекст, актуалізація.
Abstract. The paper discusses the actualization of archaic forms of traditional
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architecture of Ukraine in the project at the school 7 classrooms 1912 Volchansk in
the Kharkiv region as a creative tool architect K. N. Zhukov in terms of use of the
Ukrainian traditional context in architecture.
Key words: Ukrainian traditional context, actualization.
Вступ. У сучасному світі намітилася тенденція зміни акцентів від
глобальних до регіональних принципів формування архітектури. Приділяється
все більше уваги до національних архітектурних традицій. Актуалізується
питання розкриття теми ідентичності національної та регіональної архітектури.
Постає проблема творчої спадковості стильових прийомів майстрів
успадкованої архітектури та архітектури, що унаслідується при збереженні
єдності їх ціннісних орієнтирів [2, с. 29]. Для розв’язання цієї проблеми вельми
необхідне висвітлення розвитку національних тенденцій у фаховій архітектурі
та творчих підходів митців початку XX ст., які застосовували український
традиційний контекст для формування національного стилю в архітектурі на
Харківщини та К. М. Жукова, як яскравого представника цього напрямку.
Огляд літератури. Аналіз доробку українського архітектурно-художнього
відділу харківського літературно-художнього гуртка подано у монографіях В.Є.
Ясієвича [15], В.В. Чепелика [14], дисертаційному дослідженні Б.І.
Божинського [1]. Архітектурна діяльність К.М. Жукова розглянута у працях О.
Г. Молокіна [11], О.Ю. Лейбфрейда, Ю.Ю. Полякової [9], П.А. Дзюбенко [5].
На даний момент, трактування творчих підходів митців, які працювали в
стилістиці українського національного романтизму в архітектурі у Харкові на
початку ХХ ст., вельми дискусійне та потребує подальшого опрацювання.
Вхідні дані та методи. В статті проаналізовані іконографічні та текстові
джерела: проектні матеріали та історичні фото 7-комплектної школи у
м. Вовчанськ авторства К. М. Жукова та історичні зображення й фото її
стильових прототипів, наукові праці з історії та теорії українського зодчества
початку ХХ ст. Для виявлення основних узагальнень та основних положень, які
відповідають напряму дослідження, застосований метод порівняння.
Основний текст. Як й у інших європейських народів, розвиток
українського національно-романтичного напрямку в архітектурі на початку
XX ст. живився історичними та фольклорно-етнографічними дослідженнями.
Опрацювання питань ґенези, сутності й особливостей українського зодчества
у дослідженнях Г.Г. Павлуцького, В.М. Щербаківського, О.П. Новицького та
ін., розкрили архітекторам джерела формування сучасного національного
архітектурного стилю, що базувався б на традиційних прототипах. Ці джерела
визначали для архітекторів український традиційний контекст, – систему
символічних координат, що чітко наголошують у свідомості суспільства на
приналежності архітектурного витвору до певної національної культури. Серед
практиків та теоретиків нового національного стилю в 1910-ті рр.. велася
полеміка щодо вибору джерел формотворення: українського народного
зодчества (В.Г. Кричевський [8], К.М. Жуков)
або архітектури доби
Гетьманщини кінця XVII – 1-ї половини XVIII ст. ( Г.К. Лукомський [10], М.Г.
Філянський [12] ).
Архітектор-художник Костянтин Миколайович Жуков (1873 – †1940 рр.)
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був активним членом Українського архітектурно-художнього відділу
Харківського літературно-художнього гуртка, що мав за мету дослідження та
популяризацію українського традиційного зодчества та пошук нових форм
національного стилю в архітектурі [9, с. 232-234]. За матеріалами його виступів
на V Всеросійському з'їзді зодчих у Москві та публікацій у пресі, В.В. Чепелик
реконструював погляди К. М. Жукова, який зокрема стверджував наступне: традиційна архітектура України має сталі художні й конструктивні прийоми,
які найбільш повно проявилися в архітектурі дерев'яних сакральних споруд; простота й стриманість у деталях, уникання зайвого декорування, поєднується з
мальовничістю архітектурного цілого споруд, які відзначаються логічністю й
конструктивністю, узгодженістю та виразністю мас, насамперед визначають
архітектурну виразність споруди; - українське народне зодчество має тісний
зв'язок з європейськими стильовими течіями, що є запорукою його розвитку.
На підставі цих тез дослідник прийшов до висновку, що композиційні та
об’ємно-просторові рішення споруд народної сакральної архітектури цілком
сучасні й можуть стати основою нового національного стилю [14, с. 57-58 ].
К.М. Жуков був знайомий з методикою формування нового архітектурного
стилю на базі форм народного зодчества колеги по українському гуртку О. М.
Варяніцина, який за дослідженням В.В. Чепелика стверджував, що «спочатку
необхідно ґрунтовно вивчити пам'ятки, …засвоїти форми стилю настільки, щоб
ці форми жили в уявленнях художників, звільнені від матеріалу, в якому вони
спочатку були виявлені і …потім …архітектор, виконуючи сучасні архітектурні
завдання, буде вкладати в ці форми ті будівельні матеріали, котрими
користується сучасна техніка» [14, с. 64].
З обранням у 1897 р. на посаду голови земської повітової управи
В. Г. Колокольцова Вовчанський повіт Харківської губернії зазнав значного
економічного росту, розвитку культури та освіти [6, с. 55-56]. У 1908 - 1912 рр.
К. М. Жуков за участі техніка Вовчанської земської управи Г. І. Харламова [13]
на замовлення Вовчанського земства створює проекти шкіл на 2, 3, 4, 5 та 7
комплектів (навчальних класів). За цими проектами у Вовчанську та селах
повіту було споруджено близько двадцяти шкільних будівель.
Об’єкт дослідження, школа з музеєм старожитностей у м. Вовчанськ (не
збереглася, зруйнована в 1943 р.), за об’ємно-планувальною схемою відносився
до типового проекту 7-комплектних шкіл. Ці двоповерхові будівлі з мансардою
мали компактне планування зального типу. Шкільні класи, розміщені навколо
рекреаційного залу – композиційного й планувального центру будівлі, могли
об'єднуватись у більші приміщення завдяки розсувним перегородкам між ними.
Дві сходові клітини містилися по кутах будівлі. Недоліком зального планування
при його раціональності, на слушну думку В.Є. Ясієвича, була різна орієнтація
класів про сторонах світу, що погіршувало умови їх інсоляції [15, с. 98].
За ініціативи археолога В.О. Бабенка, на 2-му поверсі вовчанської школи в
1913 р. влаштовували музей старожитностей [6, с. 27], що перетворило будівлю
на поліфункціональний культурно-просвітницький центр повітового міста.
«Високий дах ускладненої форми утворював активний силует. Три великі
вікна головного фасаду, оздоблені наличниками, підкреслювали рекреаційний
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зал, над яким височів мезонін, вкритий дахом із заломом. Середню частину
фланкували невеликі баштоподібні об’єми із входами, накриті наметовими
дахами. Архітектурні об'єми та їх елементи, були з'єднані в одне пірамідально
побудоване ціле, складене з окремих частин, котрі напливаючи одна на одну,
викликали відчуття руху й протиборства, але разом з тим – неподільності.» [14,
с.139], - писав про вовчанську школу з музеєм В.В. Чепелик.
Решта 7-комплектних шкіл Вовчанського повіту при аналогічній об’ємнопланувальній схемі мали стильове рішення фасадів трактоване в дусі
конструктивного модерну. Фасади школи в с. Новоолександрівка були
стилізовані в формах української архітектури доби бароко.
Результати. Обговорення та аналіз. Методом порівняння об’єкту
дослідження із традиційними прообразами виявлено, що прямим стильовим
прототипом проекту школи у Вовчанську послужили дерев’яні синагоги XVII XVIII ст. у Західній Україні та Білорусі. Центричні споруди увінчувалися
високим складним дахом над головним залом, який домінував над похилими
дахами прибудов. Дахи були розчленовані заломами. Характерною рисою
синагог були наріжні баштоподібні об’єми західного фасаду із наметовими
завершеннями. Відповідні елементи поєднані у тотожне композиційне та
об’ємно-просторове рішення, наявні й в проекті вовчанської школи.
Відповідь на питання, чому митець, що завданням власної архітектурної
практики ставив відродження українського стилю, використав у проекті форми
дерев’яного сакрального зодчества євреїв ашкеназі Речі Посполитої, знаходимо
у працях з українського мистецтва початку ХХ ст. Так І.Е. Грабар та
Г. Г. Павлуцький вказували на те, що дерев’яні синагоги спадкували зниклі
взірці світської архітектури України – дерев’яні хороми шляхти XVI – XVII ст.,
«консервувавши» у своїй структурі
їх віджилі архітектурні форми та
конструкції [4, с.381-382 ]. Учень Г.Г. Павлуцького Ф. Л. Ернст також
зазначав, що «єврейські синагоги в Західній Україні та Польщі дають дуже
цікавий матеріал для реконструкції стародавніх панських будинків» [7, с. 53 ].
Те, що на архітектуру дерев’яних синагог великий вплив місцевих будівельних
традицій, доводять пізніші дослідження Р. Вішніцер-Бернштейн [16, с.125-147].
На думку Т. Б. Геврика, єврейські емігранти в XIV - ХVI ст. прийняли місцеву
техніку будування та архітектурні форми, пристосувавши їх до своїх релігійних
потреб [3, с.40-42]. До аналогічних висновків ще на початку ХХ ст. прийшов й
К.М. Жуков, який у цей період досліджував зодчество України та був знайомий
з науковими працями І.Е.Грабаря та Г.Г. Павлуцького. (рис. 1)
Висновки. К. М. Жуков у своїй архітектурній практиці, спрямованій на
формування нового українського національного стилю в архітектурі, схилявся
до використання в якості джерел формотворення мотивів народної архітектури.
У архітектурних проектах К.М. Жукова проявилася наукова ерудиція,
осмислення ґенези джерел стилізації та витончений художній смак. На основі
власних історико-архітектурних розвідок та аналізу існуючих та той час
наукових праць, К. М. Жуков у проекті вовчанської школи застосував творчий
прийом актуалізації архаїчних форм українського традиційного зодчества.
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Рис 1. Проект 7-комплектної школи у Вовчанську та його стильові
прототипи
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Зниклий тип світських будівель – середньовічних дерев’яних панських хором,
збережений в архітектурі дерев’яних синагог Речі Посполитої було
актуалізовано у новій функції, – культурно-освітнього центру (школи з музеєм)
при збереженні об’ємно-планувального та стильових принципів.
Навіть у часи гонінь національно-романтичного напрямку, реалізований
архітектурний проект отримав схвальну оцінку критиків. «Школа у Вовчанську
– хороший зразок української архітектури, побудований на базі чисто народних
мотивів. Будівлю розв’язано в простій, природній формі, яка відповідає своєму
призначенню» [11, с.25], - писав у 1940 р. архітектор О.Г. Молокін.
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Розглядається питання використання об’єктів історико-містобудівної
спадщини у туристсько-рекреаційній діяльності як напрямок збереження
історико-культурних пам’яток, їх відновлення та адаптації. Надається опис
визначних об’єктів історико-містобудівної спадщини м. Бахчисарая.
Ключові слова: об’єкти історико-містобудівної туристсько-рекреаційної
діяльності, адаптація.
Abstract. Using of objects of historical and urban heritage in recreational
activities as a way of preservation of historical and cultural monuments and their
restoration and adaptation are considered. Points of historical and urban heritage of
Bakhchisarai city are described.
Keywords: historical and urban heritage, tourism and recreational activities,
adaptation.
Вступ. Об’єкти історико-містобудівної спадщини є елементами єдиної
системи нерухомих пам’яток історії та культури України, що пов’язана з
мережею міських і сільських поселень, ландшафтно-рекреаційними
територіями та туристсько-екскурсійною інфраструктурою. У період
становлення ринкових відносин в Україні напрямок використання об’єктів
історико-містобудівної спадщини у туристсько-рекреаційній діяльності є
одночасно як фактором збереження історико-культурних пам’яток, їх
реконструкції та ефективної експлуатації на засадах самоокупності, так і
прибутковою галуззю економіки країни. Тому дослідження об’єктів історикомістобудівної спадщини в аспекті їх використання в сфері туристськорекреаційній діяльності – вельми актуальні.
Огляд літератури. Науково-дослідним інститутом теорії та історії
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архітектури та містобудування (м. Київ) надається таке поняття об’єкта
історико-містобудівної спадщини – квартал, комплекс споруд, інше
містобудівне або ландшафтне утворення, розташоване в історичній частині
міста (поселення) або за його межами, що має історико-культурну цінність.
Згідно класифікації розробленої архітектором Водзинським Є.Є.,
виділяють такі об’єкти:
- пам’ятка містобудування – унікальний містобудівний комплекс, у межах
якого сконцентровані визначні пам’ятки історії та культури світового (за
списками ЮНЕСКО), загальнодержавного та місцевого значення. До них
належать всі історико-архітектурні й історико-культурні заповідники України;
- значний об’єкт історико-містобудівної спадщини – цінний містобудівний
комплекс, у межах якого зосередженні пам’ятники історії та культури
місцевого значення. Ці об’єкти належать до резерву пам’яток містобудування;
- рядовий об’єкт історико-містобудівної спадщини – цілісне містобудівне
утворення, в межах якого розташовані окремі будівлі та споруди, що мають
елементи (фрагменти) історико-культурного значення. Після комплексної
реконструкції та модернізації можуть увійти до категорії «значних об’єктів
спадщини»;
- історичні поселення – категорія історико-містобудівних об’єктів в яких
пам’ятки містобудування та архітектури зосереджено в межах історикоархітектурних та історико-культурних заповідників. [1]
Спираючись на наведені наукові визначення можна проаналізувати
ресурси історико-містобудівної спадщини. Так, за даною класифікацією у м.
Бахчисараї (перекладається з кримськотатарського як «палац-сад») до пам’ятки
містобудування відноситься Державний історико-культурний заповідник до
складу якого входить Ханський палац (рис.1), значним об’єктом історикомістобудівної спадщини є Свято-Успенський печерний монастир (рис.2), а до
історичних поселень належить фортеця і печерне місто «Чуфут-Кале».

Рис.1. Вид на Ханський палац. Фото з макету.
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Ханський палац з парком, збудований у XVI-XVII ст., є пам’ятником
історії та культури загальносвітового значення, єдиний в світі зразок
кримськотатарської палацової архітектури. До складу палацового комплексу
входять північні та південні ворота, головний та світський корпус, гарем,
ханська кухня та конюшня, бібліотечний корпус, Соколина вежа, Велика та
Мала ханські мечеті, Персидський сад, кладовище, гробниця (тюрбе) ДіляриБікеч, лазні «Сари-Гюзель», північне та південне тюрбе, набережна з трьома
мостами через ріку Чурук-Су, фонтанний дворик, окремі сади та парки,
Катерининська
миля.
Тут
знаходиться
і
відомий
з
поеми
О.С.Пушкіна«Бахчисарайський фонтан» - Фонтан сліз. Територія комплексу
зараз займає 4,3 гектара. Архітектурний стиль палацового комплексу
успадковує традиції османського зодчества XVI-XVII ст. В приміщеннях
палацу розташовується музей історії і культури кримських татар, художній
музей, виставка холодної та вогнепальної зброї.

Рис.2. Вид на Свято-Успенський печерний монастир, печерне місто
«Чуфут-Кале» та «Салачік». Фото з макету.
Свято-Успенський печерний монастир - православний чоловічий
монастир, розташований в ущелині «Маріам-Дере» (Ущелина Марії), південносхідна околиця Старого міста Бахчисарая, був заснований візантійськими
монахами VIII-IX ст. До складу монастиря входять церков Святих Костянтина
та Олени, Успенська церков, сходи у верхній та нижній ярус монастиря,
фонтан-капличка, джерело, будинок настоятеля, хазяйські приміщення та інші
споруди. Крім монастирського комплексу на прилеглій території знаходиться
кладовище воїнів, що загинули у часи Кримської війни 1853-1856 роках.
Фортеця і печерне місто «Чуфут-Кале» (Іудейська фортеця) знаходиться на
південно-східній околиці Старого міста Бахчисарая, на плато гори, висота якої
біля 500 метрів над рівнем моря (рис.3). З трьох сторін поселення оточено
обривами до 30 метрів. Поселення засноване у VI-VIII ст., де на протязі століть
проживали алани-християни, татари, караїми і поділяється на Старе та Нове
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місто. До наших часів збереглися залишки стін, що відокремлювали міські
квартали від незабудованої території (Бурунчак), південні і східні мури з
брамами, комплекс печер біля південних брам, печерний комплекс раннього
середньовіччя, мавзолей (дюрбе) «Джаніке-Ханим», караїмські кенаси, ханська
в’язниця у печері Чуаш-Кобаси, руїни дома зібрань караїмської громади, руїни
мечеті, монетного двору і лазні. Біля південних воріт (Малої брами)
знаходиться водозбірний колодязь «Тік-Кую». В свій час тут була перша
резиденція кримських ханів, перша в Криму друкарня. Одним з останніх
мешканців цього спустошеного міста у XIXст. був видатний історик і археолог
А.С. Фіркович, садиба якого збереглась і до сьогодні.

Рис. 3. Вид на фортецю і печерне місто «Чуфут-Кале» та ущелину «МаріамДере». Фото з макету.
Навіть при такому короткому огляді об’єктів історико-містобудівної
спадщини м. Бахчисарая можна впевнено стверджувати про надзвичайно
високий історико-культурний та архітектурний потенціал цього міста, який
можна і потрібно використовувати та пристосовувати у туристськорекреаційній діяльності.
Програма охорони історико-культурної спадщини та розвитку на її основі
туристської сфери на регіональному рівні повинна охоплювати такі важливі
питання з відповідними пропозиціями:
- відновлення, реставрація, та пристосування пам’яток містобудування
(розробляється загальний перелік об’єктів і визначаються необхідні заходи їх
збереження);
- реконструкція та благоустрій історичних поселень (даються рекомендації
щодо подальшої розробки генеральних планів, історико-архітектурних планів);
- відродження та розвиток народних промислів і ремесел (даються
пропозиції щодо створення музеїв народної архітектури, етнографічних
поселень тощо). [3]
Одним із важливих аспектів є обґрунтування можливості використання
об’єктів історико-містобудівної спадщини у туристсько-рекреаційній
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діяльності. Для цього необхідно проводити комплексний аналіз по ряду питань,
а саме:
 місцеположення історико-містобудівного об’єкту (назва місцевості,
юридичний статус об’єкта, параметри території, роль у системі
історичних об’єктів району);
 історико-культурні ресурси (перелік пам’яток, їх значення, сучасний
стан, пропускна здатність);
 соціальна інфраструктура (готелі, житло, об’єкти обслуговування);
 енергетичні ресурси (наявність мереж водопостачання та каналізації,
електроенергії, палива, теплопостачання);
 трудові ресурси (наявність вільної робочої сили, кваліфікація,
доступність);
 транспортна мережа (водні артерії, автостоянки, мотелі);
 потенційні споживачі (категорії туристів, річний обсяг);
 інвестиційний клімат (наявність відповідних інвестиційних програм,
пільги, інтереси комерційних структур);
 рекомендації щодо використання об’єкту (тільки для огляду, для
первинного призначення, для пристосування під інші функції – готель,
турбаза, музей тощо). [3]
При організації туризму на базі об’єктів історико-містобудівної спадщини
важливим аспектом також є відновлення та адаптації історико-культурних
пам’яток на засадах самоокупності. Сьогодні вже не існує реставрації заради
реставрації. Об’єкт повинен бути відновлений таким чином, щоб його
історична функція була максимально відображена в програмі адаптації, а
остання, забезпечила би його самоокупність.
В рамках проекту по відновленню та реконструкції пам’яток історії та
архітектури у м. Бахчисараї, включаючи його околиці (Азис, Ескі-Юрт,
Салачік, Успенський монастир та Чуфут-Кале), для подальшого їх збереження
та адаптації у туристсько-рекреаційній діяльності, був виконаний
містобудівний макет, що відображає період розвитку м. Бахчисарая з XIII XVIII ст., (М 1:200), розмір - 3x6 метрів. Співавтором макета є Камардаш С.І., у
статті надані фото з особистого архіву.
Основні висновки.
1. Для розвитку туризму найбільшу цінність мають саме такі пам’ятники,
які є автентичними, унікальними і високохудожніми витворами, а також
репрезентативними взірцями історії та культури всього регіону, що
підтверджується висновками науковців. [2]
2. Головним при створенні туризму на базі об’єктів історико-містобудівної
спадщини є визначення напрямків доцільного функціонального використання
та організація ефективної охорони цих об’єктів.
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Аннотация.
В
статье
рассмотрен
процесс
формирования
информационных сообщений в исторической среде города. Установлено, что
упорядочивающая деятельность сознания воспринимающего среду человека
составляет основу ее информационного структурирования, позволяющего
прогнозировать ее архитектурно-пространственные закономерности.
Выявленная система принципов, которая наиболее полно выражает
структурно-информационные особенности исторической архитектурнопространственной среды, через наделение его общими смыслами.
Ключевые слова: архитектурное сообщение, информация, историческая
среда, упорядоченность, закономерность, семантика, эстетика, смысловые
качества, знаковость, система, код, принцип, категория.
Abstract. In the present paper the process of building information messages in
the historic environment of the city is viewed. It is proved that ordering activity of
human consciousness perceiving the person's environment makes the basis of its
information structuring which allows to forecast its architecture and space
regulations. In the article we outline the system of principles that expresses the full
range of structural and information specificities of historic architecture and space
environment through providing it with common shared meanings.
Key words: the architectural message, information, historical environment,
orderliness, regularity, semantics, aesthetics, semantic, quality, symbolic meaning,
system, code, principle, category.
Вступление. Архитектурная среда формирует, содержит и передает
множество
сообщений,
характеризующихся
различным
уровнем
информативности и состоящих из различных текстов и кодов, служащих для
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коммуникации и адаптации человека в архитектурно-пространственной среде.
Вопросы хранения, получения и передачи информации напрямую связаны с
проблемами сохранения и реорганизации архитектурно-исторической среды,
вопросами обшей истории и культуры, сохраняемой архитектурой.
Аналитические возможности их решения дает теория информации, имея
обширный ряд понятий, способствующий пониманию процесса отбора
информации человеком в процессе его коммуникации. Так же это положение
свидетельствует о том, что архитектурная среда проявляет свои ценностные
информативные свойства, только будучи освоена восприятием человека.
Обзор
литературы.
В
работе
рассматриваются
структурноинформационные принципы формирования архитектурных сообщений в
исторической среде: семантические и эстетические. Исследования велись на
основе работ, посвященных общей теории информации, теории качественной
информации (А. Моль), проблеме художественной информации (Ю. Лотман).
Входные данные и методы. А. Моль в своей книге «Теория информации
и эстетическое восприятие» пишет, что человек ищет в сообщении не
логическую (семантическую) информацию, а эстетическую, ее оригинальность,
которая вызывает повторный интерес к ней, при этом он отмечает что:
«Существуют две точки зрения на сообщение, соответствующие двум типам
информации:
а) семантическая информация, подчиняющаяся универсальной логике,
имеющая структуру, допускающая точное представление.
б) эстетическая информация, относящаяся не к универсальному набору
символов, а только к набору знаний, общих для приемника и передатчика;
К ней можно подойти как к некоей персональной информации» [3].
Наиболее ценной в современной городской среде предстает историческая
часть города, являющаяся духовным и культурным его содержанием. Данная
часть города, а именно территории, сохранившие функциональнотипологическую, стилистическую и визуально-пространственную структуры с
момента своего существования, обладают максимальной информативностью, за
счет высоких художественных качеств среды, целостности и упорядоченности.
Ее ценностные для человека качества передаются посредством семантической и
эстетической информации согласно терминогии А. Моля. Смысловая
составляющая семантической информации, адаптирует человека к среде, а
эстетическая относится к его духовным и культурным ценностям. Важность
эстетической информации в ее художественном упорядочивании, объединении
архитектурно-пространственной среды, посредством формирования памятного
образа.
Историческая среда города содержит структурную систему семантических
элементов, которые выражаются в геометрии здания, структуре пространств
улиц и площадей, преобладающей стилистики, силуэте среды, глубинных
элементах пространственной организации, элементах активной архитектурной
пластики. Как отдельную систему можно выделить детали, усложняющие
простые формы (напр., щипец, завершающий вертикальную форму здания и
др.). Ассоциативность восприятия такой формы стимулирует ее интерпретацию
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в направлении образности. Системы элементов формируют информационные
признаки архитектурно-пространственных форм, которые включают:
расположение объекта, геометрический вид (конфигурация), величина,
положение в пространстве, размер, фактура, текстура, цвет, светотень).
Эти компоненты среды города рассматриваются как кодовые и служат
переводу анализа архитектурного к информативному, формируя структурноинформационные принципы.
Восприятие этих групп в сознании воспринимающего реципиента
является, согласно теории информации, актом категоризации. Благодаря
процессу категоризации человек систематизирует и структурирует полученную
им информацию. Другие принципы являются продуктом выбора и соотнесения
в процессе категоризации информации. Процесс категоризации, позволяет
соединить разноаспектную историческую среду в целостный архитектурнопространственный аспект через наделение его общими смыслами.
Результаты. Обсуждение и анализ. Так к семантической информации
относятся принципы: иерархическая упорядоченность структур, формальная
гармонизация, разнообразие (стилистическое, типологическое).
Эстетическую информацию формируют художественные принципы:
принцип длительности информации, принцип многоплановости, принцип
идеализации.
Принцип длительности информации связан со степенями свободы,
имеющимися в сообщении. Если семантическая информация может быть
воспринята и удержана в памяти, то эстетическая сущность художественного
произведения по богатству содержания намного превышает пропускную
способность восприятия человека. Чтобы воспринять как можно больше
информации из сообщения, следует многократно воспринимать его до тех пор,
пока не будет достигнут уровень информации, при котором сообщение
усваивается [4].
В принцип длительности входят две категории формирующие и
поясняющие его. Это метрико-ритмические закономерности и игровая
составляющая среды. В данных категориях выражается художественная
образность среды, формирующая памятный образ.
Принцип идеализации составляет основу такого явления в искусстве, как
сотворчество зрителя. В процессе сотворчества зритель с помощью
воображения придумывает недостающие признаки образа. Поскольку в
процессе сотворчества зритель сам способен конкретизировать абстрактную
картину, то он получает дополнительную информацию, а значит и эстетическое
наслаждение.
Принцип идеализации формируют категории максимума информации,
который возникает при соотнесении информации с неким идеалом, а также
категория контраста и подобия носителя информации, через которую
происходит оценка среды и ее соотношение через контраст или подобие с
идеалом.
Принцип многоплановости, возникает в результате вхождения одних и тех
же элементов во многие структурные контексты, исторически сделался одним
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из центральных свойств поэтической семантики [1].
В принцип многоплановости входят две категории: внесистемные
элементы. Носителем значений в искусстве является, наряду с системным,
внесистемный материал [2]. «Неправильности» в искусстве получают
структурный смысл и этим резко отличаются от неправильностей в других
моделирующих системах. А также категория внутренних степеней свободы или
сотворчество зрителя, благодаря чему информация становится непредсказуемой
для каждого по-своему.

Схема 1. Структурно-информационные принципы архитектурных
сообщений
Заключение и выводы. Установлено, что упорядочивающая деятельность
сознания воспринимающего среду человека составляет основу ее
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информационного структурирования. Упорядочивание обусловлено четко
воспринимаемой системностью среды, позволяющей прогнозировать ее
архитектурно-пространственные закономерности.
Выявленная система принципов, которая наиболее полно выражает
структурно-информационные особенности исторической архитектурнопространственной среды, через наделение его общими смыслами. Эти смыслы
обусловлены общей культурой, социальными запросами и др. актуальными
компонентами городского средообразования.
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Аннотация. В работе рассматривается влияние фактора мобильности на
развитие железнодорожных вокзальных комплексов в структуре современных
городов. Показана обусловленность преобразования ЖВК в центры
общественного обслуживания и позитивное влияние этого явления на
функционирование города.
Ключевые слова: мобильность, город, железнодорожный вокзальный
комплекс.
Abstract. Influence of factor of mobility on development of the railway station
complexes in the structure of modern cities is examined. Conditionality of
transformation of RSC in the focus of public service and positive influence of this
phenomenon on functioning of cities are considered.
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Вступление. В рамках современной архитектурно-градостроительной
парадигмы город рассматривается как сложно структурированная, динамичная
материально-пространственная
оболочка
жизнедеятельности
социума,
обеспечивающая его функционирование (в материальном и духовном аспектах)
и дальнейшее развитие. Поэтому особенности развития городов всегда
отражают закономерности организации и содержания социальной жизни в
каждом ее пространственно-временном срезе. Яркими, взаимосвязанными
явлениями, характеризующими сегодня жизнедеятельность человеческого
сообщества, являются «глобализация» и «мобильность».
Цель статьи – раскрыть роль фактора мобильности в развитии
железнодорожных вокзальных комплексов (ЖВК) и места его локализации –
города.
Обзор литературы. Разные аспекты формирования и функционирования
железнодорожных вокзальных комплексов как структурно-функциональных
элементов города отражены в ряде научных работ [1, 3-5, 6-10]. Важными для
данного исследования, являются те, что раскрывают роль и место ЖВК в
структуре города, его значение в формировании системы центров
общественного обслуживания [1, 2, 8, 10]. Так, еще в конце ХХ в. А. Э. Гутнов
отмечал: "Все более очевидным становится, что главные узлы транспортнокоммуникационной сети и важные комплексы общественного центра взаимно
обусловливают друг друга" [2, с. 32]. «Практически вся система общественного
обслуживания в современном городе формируется на основе непосредственной
связи объектов обслуживания и торговли с узлами транспортных
коммуникаций – вокзалами, станциями метро, перекрестками городских
магистралей» [там же, с. 35]. Однако причины возникновения таких комплексов
вскрыты недостаточно. Особый блок составляют работы социологической
научной сферы. Согласно теории Джона Уорри система мобильности – это
комплекс социальных отношений и материальной инфраструктуры, который
делает определенный вид перемещений возможным [11, с. 24]. В материальнопространственном аспекте данная
инфраструктура получила конкретное
воплощение в разнообразных формах транспортно-коммуникационного каркаса
(ТКК) градостроительного пространства, пронизывающего его на всех уровнях
– от межрегионального до внутригородского. Наиболее значимыми наземными
элементами ТКК являются железнодорожные и автомобильные магистрали и
их узловые элементы – вокзальные комплексы. Усиление мобильности, как
фактора развития современного общества, закономерно отразилось на
расширении роли ТКК в функционировании и развитии градостроительных
систем, особенно города.
Глубокое исследование Д. Уорри стимулирует проецирование его
результатов на градостроительную предметную плоскость с целью обогащения
знаний о факторах развития города и узловых элементов его транспортнокоммуникационного каркаса.
Входные данные и методы. В качестве выходных данных использовались
графические материалы (исторические и современные карты-схемы городов),
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статистические данные, результаты научных исследований и программные
документы. Для достижения цели, поставленной в статье, в ходе работы
использовались основные положения системного подхода; методы наблюдения,
сравнения, систематизации, графического и логического моделирования.
Основной текст. История массовой мобильности населения тесно связана
с историей развития железнодорожного транспорта. Начиная с момента его
зарождения (начало XIX в.) количество перевозимых пассажиров постоянно
возрастает. Ускорителем роста пассажирских перевозок стал процесс
глобализации. «Мир глобализации – это мир сетей и потоков, мир, в котором
социальные отношения не ограничены территориями и не заданы сплошными
физическими расстояниями на местности. Напротив, в этом мире
пространственно удаленные места связываются в сети…. Современное
производство рассредатачивается в пространстве и времени, организуя гибкую
пространственную систему» [11, с.17]. Сегодня крупнейшие железнодорожные
вокзальные комплексы мира обслуживают от 100 до 500 тысяч пассажиров в
сутки [5]. Изменились и цели поездок, а также содержание жизнедеятельности
пассажиров на ЖВК. Именно «сетевая природа социальной жизни
обуславливает необходимость коммуникаций с целью непосредственного
общения людей, решения жизненно важных задач в условиях личного
присутствия» [11, с. 378].
Эффективность таких коммуникаций достигается благодаря:
- минимизации времени движения, т.е. времени достижения субъектами
движения объектов их целевых потребностей;
- наличию в структуре коммуникационных узлов архитектурной среды,
стимулирующей новую потребительскую и творческую мотивацию
жизнедеятельности, новые формы общественно-культурной жизни.
Первое достигается, главным образом, за счет увеличения скорости
пассажирских поездов и логистической структуры транспортного узла, а
второе, – за счет формирования в структуре ЖВК развитой системы
общественного обслуживания (торгового, развлекательного, рекреационного,
информационно-познавательного, делового и др.), то есть материальной
инфраструктуры для развития новых форм общественно-культурной жизни.
Исследование истории развития ЖВК показало, что появление
железнодорожного транспорта положило начало быстрому территориальному
росту и преобразованию функционально-планировочной структуры уже
сложившихся городов (рис.1). Сегодня важнейшим фактором влияния ЖВК на
город является его перерождение из простого внешнего транспортного узла в
новый тип центра социальной активности, социального обслуживания и
социальных коммуникаций. Коммуникативность, как имманентное свойство
социальной мобильности, выступает в данном случае детерминирующим
фактором данного процесса.
Так, согласно концепции эффективного использования и развития
железнодорожных вокзалов России в ходе реконструкции существующих ЖВК
предполагается развитие прилегающих территорий, строительство новых
объектов с развитой общественно-деловой функцией: офисов, гостиниц,
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парковок, остановок городского и междугороднего транспорта [9]. В
Белоруссии принято решение об отведении до 40% площадей вокзальных
комплексов для размещения объектов общественного обслуживания. По
данным исследователей, в Японии технологические площади, которые
используются для организации перевозки пассажиров составляют менее 5%.

Рис. 1. Взаимосвязанное развитие города и системы железнодорожных
коммуникаций в его структуре.
Остальные площади отведены для инфраструктуры общественного
обслуживания. [9] В то же время территории, занимаемые железнодорожными
вокзальными комплексами, весьма значительны. Так, размеры участков ЖВК,
сформированных как целостные многофункциональные общественнотранспортные комплексы составляют: в Киото 23,8 га, в Шанхае - 47 га, в
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Лилле – 40 га, в Монреале - около 80 га. [5] ЖВК, оставаясь элементом системы
железнодорожного транспорта, приобретает все большую значимость в
качестве компонента инфраструктуры социального обслуживания на различных
иерархических уровнях градостроительного пространства.
С позиций системного подхода железнодорожный вокзальный комплекс
можно представить как единство двух взаимодополняющих элементов в
целостной системе – узла коммуникаций и «узла» общественного
обслуживания. Эта связь обусловлена целостностью, непрерывностью процесса
жизнедеятельности, который подчиняется законам минимизации энергии и
времени и является общим для функционирования всех градостроительных
систем. Для этого и нужно объединение двух составляющих в единую систему.
Именно рассмотрение ЖВК сквозь призму феномена мобильности, позволяет
утверждать, что организация физических перемещений масс пассажиров к
целям следования (объектам обслуживания высших рангов) с минимальными
затратами времени и энергии возможна при размещении этих объектов в его
структуре, а не на других городских территориях. Дифференциация ЖВК по
признаку
обслуживания
пассажирских
потоков
разных
рангов
(международного, межрегионального, регионального, местного, пригородного)
и, соответственно, разным целевым установкам прибытия их в город,
способствует дифференциации центров общественного обслуживания в его
структуре и способствует сбалансированному развитию.
Выводы. Таким образом, развитие мобильности как социальноэкономического явления стимулирует расширение и усложнение транспортнокоммуникационного каркаса градостроительного пространства и его узловых
элементов – ЖВК. В условиях глобализации транспортные скоростные связи
межрегионального (межгосударственного) значения приобретают все большее
значение для развития современных городов, усиливая обменные процессы с
внешним пространством. Коммуникационные узлы этой
сети – ЖВК
становятся центрами инновационного развития значительных территорий в
структуре города, обеспечивая не только физические коммуникации
пассажиров, но и создавая условия взаимодействия с операторами сетевых
услуг, а также развивая коммуникативную функцию жизнедеятельности
социума. Эффективность формирования таких узлов является дополнительным
существенным стимулом усиления циркуляции пассажирских потоков,
повышения общего уровня мобильности. Город, успешно решивший данную
задачу, приобретает дополнительный импульс развития за счет привлечения
инвестиций в форме сетевого капитала. Позитивная динамика развития города,
таким образом, обуславливается не только внутренними ресурсами, но
возможностями эффективной организации его связности с окружающим
градостроительным пространством, в том числе посредством системного
формирования железнодорожных вокзальных комплексов.
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DEVELOPING OF WALL MATERIALS FOR FRAME BUILDINGS AND
FACILITIES
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named V.M.Kokov
Nalchik,1V Tarchokov Street, 360051
Аннотация. Каркасные конструкции более совершенны и находятся на
более высокой ступени строительной эволюции. Каркасные дома позволяют
создавать архитектуру любой формы, необычный дизайн, а инженеру,
наполнить ее всем необходимым коммуникациями самым экономичным
способом.
Ключевые слова: архитектура, каркас, гидро- и теплоизоляция,
конструкции
Abstract. Frame constructions are more perfect and stand on a higher level of
building evolution. Prefab buildings allow creating any type of architecture, a unique
design. And engineers can accomplish them with all necessary utilities in the most
economical way.
Key words: architecture, frame (prefab), hydro and thermal insulation,
constructions.
Вступление. Технология сборно-монолитного каркасного домостроения
основана на применении конструктивной схемы, подразумевающей под собой
рамно-связевую систему колонн, ригелей и плит перекрытий, которые при
соединении в узлах образуют несущий каркас. Данная конструктивная схема
оптимальна по сравнению с другими, так как узел сопряжения образует собой и
в дальнейшем функционирует как тавровая балка, а, как известно, балки
таврового сечения – оптимальное решение с точки зрения, как несущей
способности, так и материалоемкости перекрытий [1,5].
Обзор литературы. Разные способы заполнение проемов каркасных
зданий и сооружений описаны во многих изданиях, начиная с общего курса
железобетонных конструкций Байкова В. Н. и Сигалова Э. Е.
Однако, мы предлагаем заполнение проемов каркасного здания, в виде
системы – вентилируемая каркасная стена (ВКС).
Основной текст. В современном мире строительство каркасных
конструкций (рис.1) приобрело массовый характер, так как являются более
совершенными, находясь на более высокой ступени строительной эволюции
[3].
Каркасная конструкция позволяет архитектору сформировать любую
форму, а инженеру, наполнить ее всем необходимым содержанием, а
строителю, быстро возвести.
Железобетонный каркас позволяют создавать архитектуру любой формы,
необычный дизайн дома, самым экономичным способом. Каркас занимает всего
10% строительного объема каркасного дома и обеспечивает 100% прочности
дома [1].
Каркасные дома имеют самый высокий показатель теплозащиты и
строятся в самых холодных районах. Отапливать каркасный дом значительно
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дешевле, чем каменный, он в два раза лучше держит тепло, чем сруб или дом из
бруса [2,4]. В каркасном доме зимой тепло, а летом прохладно.

рис.1
Технология каркасных домов направлена в первую очередь на качество
сборки, экономичность и скорость, и самое главное экологичность.
Заполнение проемов каркасного здания, мы предлагаем в виде системы –
вентилируемая каркасная стена (ВКС).
Вентилируемая каркасная внешняя стена защищается гидроизоляцией, по
обе стороны каркаса закрепляется пленка: с наружной стороны - это
ветрозащитная пленка, которая предназначена защиты от ветровых потоков, а
также позволяет испаряться влаге, образующейся внутри каркаса, с другой
стороны - пар изоляция, которая не позволяет проникнуть влаге внутрь
панелей, поверх которой укрепляется утеплитель и шума защита, далее
монтируется ветрозащита и на каркас устанавливается внешняя обшивка.
Внутреннюю часть отделки каркасов можно изменить в соответствии с
пожеланиями (кафель, вагонка, отделка под камень), возможно выбрать
различные варианты фасадной отделки в зависимости от наших предпочтений.
В системе внешних стен и перегородок применяются металлические
направляющие (обрешетка, каркас, рис 2,3), в качестве утеплителя базальтовая
вата, пар изоляция повышенной плотности.
В качестве шума-тепло изоляции применяем пенопласт, возможно
использование плит из ячеистого бетона.
Стойки перегородок (рис.3), в отличие от несущих стен, не несут основных
конструктивных нагрузок, но являются важными составными элементами
структуры каркаса.
Основанием для системы отопления служит перекрытие.
Вариант решения теплого пола, который представлен на схеме, является
наиболее предпочтительным. Сначала на гидроизоляцию укладывается пеноНаучный взгляд в будущее
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полистирол 100 мм, затем гидроизоляционная пленка, армирующая сетка, по
которой укладываются трубы для теплого пола, и, все это заливается цементнопесчаной стяжкой. Поверх стяжки укладывается покрытие чистового пола.
Такая компоновка позволяет говорить о перекрытии как о тепловом
аккумуляторе, прогревая массив железобетона.

рис.2

рис.3
Научный взгляд в будущее

64

Том 8. Выпуск 1(1)

Искусствоведение, архитектура и строительство

рис.4
Заключение и выводы. Мы убеждены, что технология сборномонолитного каркасного домостроения в России является наиболее
перспективной и экономически эффективной технологией строительства,
которая способна полностью обеспечить все потребности рынка в современном
строительстве зданий и сооружений практически любого назначения.
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Piskotin S.V.
DEVELOPMENT OF ANALYTICAL METHOD OF CALCULATION OF
GEOSYNTHETIC MEMBRANES WHEN DIRT PILE
Perm National Research Polytechnic University
Perm, Komsomolsky prospect, 29, 614990
Аннотация. Разработана методика расчета работы геосинтетической
оболочки грунтовой сваи, а также определения дополнительной осадки сваи
связанной с радиальными перемещениями оболочки.
Ключевые слова: грунтовая свая, осадка, геосинтетическая оболочка,
радиальные перемещения.
Abstract. The developed method of calculation of the geo-synthetic membrane
soil pile, and also define additional pile precipitation associated with radial
displacements of the membrane.
Keywords: soil pile, sediment, geosynthetic membrane, radial displacement.
Актуальность исследования. С каждым годом возрастает необходимость
строительства на грунтах с низкими деформативными характеристиками.
Данные обстоятельства увеличивают спрос на применение
технологий,
которые бы позволили бы обеспечить необходимую осадку для конкретного
сооружения. Выполнение качественных расчетов по каждой технологии дает
возможность оценить их эффективность и в результате принять правильное
решение по проектированию того или иного сооружения.
В нормативных документах, в технической литературе представлены
методики расчета грунтоцементных, буронабивных, железобетонных свай, но
отсутствует методики расчета по грунтовым колоннам в геосинтетической
оболочке. Например, данная технология может быть востребована, в
малонагруженных зданиях, где применение бетонных свай экономически
неэффективно.
Объект исследования. Наши исследования направленны на изучение
грунтовой висячей сваи в составе ростверка.
Сущность технологии заключается в устройстве скважины проектной
глубины с последующим заполнением и уплотнением песчаного или
щебеночного наполнителя окруженного нетканым геосинтетическим
материалом (геосинтетической оболочкой) (Рис 1). Геосинтетическая оболочка
предотвращает диффузию наполнителя с окружающим грунтом и препятствует
поперечным деформациям наполнителя, тем самым обеспечивает постоянство
деформативных характеристик исследуемой сваи.
Разработка методики расчета висячей грунтовой сваи в составе
фундамента состоит из нескольких этапов. Один из них, это определение
осадки одиночной грунтовой сваи в геосинтетической оболочке. Осадка
исследуемой сваи будет состоять из двух составляющих:

S cv = S cv1 + S cv 2 ,

(1.1)

где S cv1 -осадка связанная с деформациями по боковой, торцевой поверхностях
сваи граничащих с грунтом; S cv 2 - дополнительная осадка связанная с
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особенность грунтовой сваи, а именно, с радиальными перемещениями
геосинтетической оболочки реализующихся при нагружении сваи.

Рис 1. Схема установки грунтовой сваи в оболочке из геосинтетического
материала
В данной статье рассматривается аналитический расчет второй
составляющей S cv 2 . Для определения дополнительной осадки грунтовой сваи
за основу мной была взята методика решение задачи Ляме о составных
цилиндрах[3]. Основным отличием задачи Ляме от нашей постановки будет
то, что внутренний полый цилиндр заменяется на геосинтетическую оболочку
с жесткостью J geo , которая подвержена воздействию внутреннего давления σ cv .
Для исследования мной был рассмотрен элементарный слой высотой dz :

Рис 2. Элементарный слой сваи толщиной dz
В данной модели предполагается, что после устройства грунтовой сваи в
грунтовый массив радиальные напряжения в теле сваи от собственного веса
наполнителя уравновешены радиальными напряжениями от собственного веса
грунтового массива. Из данного допущения следует, что напряжения в
геосинтетической оболочке при устройстве грунтовой сваи равны нулю.
Радиальные перемещения геосинтетической оболочки возникают только тогда,
когда к оголовку сваи прикладывают давление σ z , которое провоцирует
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радиальное давление σ cv :
σ cv = σ z ⋅ ξ

(3.1)

ϕ
2
0
где ξ -коэффициент бокового давления tg (45 − ) .
2
Контактное давление p k между оболочкой и грунтов запишем следующим
образом:
p к = σ cv − σ geo
(3.2)

где σ geo -горизонтальные напряжения в геосинтетической оболочке.
Исследуя, НДС геосинтетической оболочки применяем следующие
выражения:
Величину горизонтальных напряжений на оболочку σ geo можно
определить из уравнения Лапласа для тонких цилиндрических оболочек:
F geo
σ geo =
(3.3)
rgeo
где rgeo -радиус геосинтетической оболочки; Fgeo -растягивающие усилия в
оболочке, которые находятся следующим образом:
Fgeo = J geo ⋅

∆rgeo
rgeo

(3.4)

На основании обобщенного закона Гука, задачи Ляме для толстостенного
цилиндра под действием внутреннего давления , а также считаем, что σ z = 0 ,
так как вертикальная нагрузка на грунт отсутствует, то получаем абсолютную
величину радиального перемещения грунтового массива:
2
2
rgeo
b 2 + rgeo
u gr =
⋅(
+ ν gr ) ⋅ p k
(3.10)
2
E gr b 2 − rgeo
Далее из условия равенства радиальных перемещений геосинтетической
оболочки u geo , радиальных перемещений грунтового массива u gr и выражений
(3.2), (3.3), (3.4) запишем уравнение:
2
2
rgeo
b 2 + rgeo
∆rgeo
∆rgeo =
⋅ ( 2 2 + ν gr ) ⋅ (σ cv − J geo ⋅ 2 )
(3.12)
E gr b − rgeo
rgeo
Решая уравнение (3.12) получаем приращение радиуса оболочки при
давлении σ cv :
2
b 2 + rgeo
σ cv ⋅ rgeo ⋅ ( 2
+ ν gr )
2
b − rgeo
∆rgeo =
2
(3.13)
b 2 + rgeo
J geo ⋅ ( 2
+
ν
)
gr
2
b − rgeo
+ E gr
rgeo
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Рассматривая то, что объемные деформации равны нулю, можно найти
осадку элементарного слоя а с ней и составляющую S cv 2 .
Заключения и выводы.
Представленные методики расчета и выражения позволяют определить
дополнительную осадку грунтовой сваи аналитическим способом, без
привлечения экспериментальных данных.
Данная методика позволяет определить напряжения в оболочке и тем
самым позволяет подобрать правильный материал для проектирования
грунтовой сваи.
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Анотація. В роботі розглянуто явище німецької колонізації в Галичині
кінця XVIII -початку XX ст. Зроблено короткий огляд літературних джерел до
теми. Описано особливості формування мережі поселень німецьких колоністів
в межах сучасних Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.
Проведено аналіз та класифікацію планувальних структур поселень.
Ключові слова: Німецька колонія, планувальна структура, Галичина.
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Resumee. In this work the occurrence of German colonization in Galicia from
the end of 18th until the beginning of 20th centuries is examined. A short review of
sources is added. A description of the particularity of the forming of the net of
settlements from the German colonists within the boundaries of present-day L'viv,
Ivano-Frankivs'k and Ternopil' oblasti (i.e. regions) is given. An analysis and a
classification of the planned settlement structure are realized.
Key words: German colony, planned structure, Galicia.
Вступ.
В процесі інтеграції України з Європейськими країнами виникає потреба
вирішення проблем вивчення та збереження спадщини різних етносів, які
проживали на її території. Інтерес до цієї тематики зумовлений ще й високим
рівнем вивченості колонізаційних процесів в Європі у сер. ХVІІІ - ХІХ ст. та
недостатньою вивченістю даної проблеми в Україні. Катастрофічний сучасний
стан поселень німецьких колоністів, яких залишилось близько 10 % від
закладених, також є потужнім сигналом до підняття цієї тематики в
дослідженнях та необхідності обгрунтування цінності спадщини німецьких
колоністів для історії архітектури і містобудування України.
Огляд літератури.
Дослідження проблематики поселень німецьких колоністів було
започатковане німецькими авторами у популярній в к. ХVІІІ ст. "мандрівній
літературі", де проводився доволі суб’єктивний аналіз, який мав дві крайності:
або абсолютизація німецької культури на галицьких землях, або розчарування
результатами колонізації [30; 31; 35; 37;56]. Друга хвиля заполітизованих
оглядів авторства німецьких та польських істориків спостерігалася в к. XIX - п.
XX ст. [27; 36;41; 43-47; 50-53], які розглядають структуру землекористування,
цитують нормативні дані щодо поселень, приводять конструкції деяких
житлових споруд та еволюцію певних елементів. Статистичні матеріали
періоду 1772-1918 рр. дозволяють визначити величину колоній та об’єктивно
охарактеризувати явище колонізації [26; 40; 55]. У виданнях наукової
літератури 1918-1939 рр. вперше зроблено спроби розглянути окремі
планувальні структури поселень. Опубліковано схему однієї (колонія
Дорнфельд) з 6-ти найбільших колоній, яка характеризується як містечкове
поселення, засноване згідно німецьких традицій к. ХІV ст. [33; 54]. Ще раз
тематика німецьких поселень в Галичині піднімається у II-й пол. XX ст.
вихідцями з колишніх колоній у вигляді спогадів з використанням деяких
архівних джерел, які вони могли перевезти у Німеччину підчас евакуації.
Проводяться дослідження генеалогічних структур колоністів, розвитку
суспільної організації, шкільництва, методів ведення сільського господарства,
етнографії тощо [29; 38; 48; 49; 57]. Вперше проводиться спроба класифікувати
планувальні структури поселень, яка виконується на прикладі 8 схем [39]. В
професійній літературі останніх років згадуються лише окремі колонії [1].
Вивченню питання німецької колонізації Галичини присвячений значний об’єм
наукової, краєзнавчої і популярної літератури, питання архітектури і
містобудування розглядаються, практично, виключно у наукових працях [1-15].
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Основний текст.
Період к. ХVІІІ - поч. ХІХ ст. в Європі характеризується структурною
реорганізацією історично-сформованих планувальних структур окремих міст та
теоретичним опрацюванням нових принципів закладення поселень [34]. Так
звана аграрна колонізація, утвореного від 1772 р. у складі Австрійської монархії
Коронного Краю Галичини і Володимирщини, була одним з проявів нової
урбанізаційної політики Австрійської імперії, яка трактувала свої нові східні
провінції як слабо-заселені і промислово відсталі території. Це дозволяло уряду
згідно з міждержавним договором переселяти німців з Південно-Західної
Німеччини, Надрейння, Палатинату тощо. Кінець XVIII ст. був часом
загального панування в урядових сферах "популяційної" теорії, яка пропагувала
збільшення населення як джерела податкової і військової сили держави. На
відміну від заходів, які застосовувалися на інших територіях Європи,
австрійська колонізація у відносно густозаселеній Галичині полягала у
доповненні існуючої системи розселення новими поселеннями, а кількість
переселених за весь період к. ХVІІІ - поч. ХХ ст. у сільську місцевість німців
становила близько 2 % всього населення. Галичина не мала великих земель,
придатних для колонізації, тому можливості розвитку мережі німецьких
поселень були надзвичайно обмеженими.
Колонізаційні заходи в Галичині поділяються на державні та приватні
акції, яким відповідають певні періоди. Етапи державної колонізації: 1-й період
- 1774-1781 (Марія Терезія) - охоплював тільки міську колонізацію (купців і
ремісників), проте нові поселення не закладались. 2-й період - 1781-1785
(Йосиф II) - проведена широка колонізаційна політика, яка передбачала
сільську колонізацію. На цей час припадає найбільша хвиля німецького
розселення і закладення колоній у Галичині. 3-й період - 1785-1802 і 4-й - 18021805 рр (Франц ІІ) - відбувається спад колонізаційного руху, загальне число
колоністів становило близько однієї третьої поселенців Йосифінського
періоду[4,78]. До 1830 р. у невеликих кількостях поселяли німців на державних
грунтах, натомість приватні власники спроваджували колоністів, починаючи
від 1783 р. до 1870 рр., але у відносно дрібні колонії [28, 47].
В результаті розвитку мережі розселення німецьких колоністів до 1918р.
на території Коронного Краю Галичини і Володимирщини загальна кількість
поселень становила 360. А на території Галичини в сучасних межах України
(Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей) нараховувалось
близько 200 поселень, з них 55% складали дрібні колонії з кількістю населення
30-100 осіб, 34% - середньовеликі - 101-300 осіб, 11 % (23 колонії) вважались
великими - 301-1000 осіб [42]. На к.XIX ст. кількість німецького населення в
Галичині становила 228 тис. осіб (3,5 % від загальної кількості населення),
половина з якого населення міст [27;40]. Таким чином великих демографічних
змін австрійська колонізація в Галичині не спричинила.
"Головні нормалі для поселень" у Австрійській імперії, подібно як для міст
у період Ренесансу, регламентували принципи планувального закладення
колоній і типи забудови. Колонії були закладені на державних землях, які були
отримані шляхом секуляризації клерикальних земель, а також у межах
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приватних маєтків. Колонії відрізняються від місцевих сіл особливостями
розташування, які на секуляризованих землях розташовувались всередині
орного масиву, в інших випадках - на землях, що згідно із традицією в регіоні
не заселялись - це верхів'я гряд і пагорбів, або ж на землях, які підлягали
осушенню чи корчуванню.
Автономними поселеннями німецьких колоністів були поселення першої
генерації: Stammsiedlung (корінні), та Tochtersiedlung (дочірні). Пізніше
забудова німецьких колоністів розташовувалась в старих українських чи
польських селах серед селянських господарств, т. зв. Einsiedlung (колонійні
вселення)[32].
По відношенні до існуючого села поселення німецьких колоністів
утворювали: 1- самостійну структурну одиницю - гміну, тобто окреме
поселення зі своїми грунтами (Кенігсау, Йозефсберг, Брігідау тощо); 2 новозакладене село (як присілок) в існуючій гміні (Йосифів, Вайзенберг); 3 кілька дрібних поселень в межах окремої кадастральної земельної одиниці
(навколо Городка, Коломиї, Радехова); 4 - продовження планувальної
структури села вздовж існуючих вулиць (Угартсталь); 5 - дисперсне поширення
окремих забудувань в існуючому селі (Мервичі).
Як правило, колонії закладались на певну кількість поселенців у центрі
виділеної землі з таким розрахунком, щоб поле було продовженням
забудованого двору. Система регулярних польових доріг поширювалась до меж
поселення. Близькорозташовані колонії сполучались прямолінійними,
незважаючи на рельєф, новопротрасованими шляхами, об’єднуючи розкидані
колонії у первинні структури із центром та підпорядкованими дрібними
колоніями. Елементи системності поселень німецьких колоністів включали
мережу релігійних та освітніх закладів із власною ієрархією.
Всі поселення, що закладались наприкінці XVIII ст. і в XIX ст.,
відзначаються твердою прямолінійністю і значною шириною головних доріг
[33,53]. При розплануванні ділянок використовувався принцип симетрії
відносно осі головної вулиці. Геометрично правильні структури колоній,
закладені у Галичині з використанням обмеженого числа типів, відзначаються
різноманітністю вирішень.
Як і при колонізаційних заходах в інших землях, більшість колоній
Галичини відносяться за планувальною структурою до лінійного вуличного
типу. Помітна залежність класифікації планувального вирішення поселень
німецьких колоністів від типології їх величини. Так, дрібні поселення
вирішуються виключно як лінійні, середні - лінійні або комбінованої структури,
великі є прикладами застосування вповні зрілих класицистичних теорій
формотворення. Для поселень німецьких колоністів Галичини при
зобов'язуючих жорстких регулярних схемах притаманна багатоваріантність
вирішень та прецизійність опрацювання кожного окремого генерального плану.
Основні планувальні типи:
1. Лінійна структура у новозакладених поселеннях поділяється на ряд підвидів:
1.1. Вулична однорядна (рис.1)
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Рис. 1 колонія Бекерсдорф [16].
1.2. Вулична дворядна (рис.2)

Рис.2 колонія Айнзідель [22].
1.3. Вулична ускладнена (рис.3)

Рис.3 колонія Кранцберг [19].
1.4. - тупикова (замкнена);

Рис.4 колонія Унтерберг [23].
1.5. - паралельно-вулична;
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Рис. 5. Колонія Гартфельд [24].
1.6. - вулично-квартальна;

Рис.6. Колонія Гельзендорф [17].
1.7. - вулична хрестова;

Рис.7. Колонія Конопківка [22].
1.8. - вулична комбінована.

Рис. 8. Колонія Кайзерсдорф [20].
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2. Компактна структура.
2.1. Прямокутно-гратчаста

2.2.Пентагональна

Рис.9. Колонія Дорнфельд [18].

Рис.10. Колонія Кенігсау [21].
Висновки. На основі проведених досліджень і опрацьованого матеріалу
можна говорити про те що німецькі колоні Галичини займають особливе місце
серед колонізаційних містобудівельних утворень у Європі. Найбільший інтерес
представляють складніші, т.зв. шахові або прямокутно-гратчасті структури
колоній. Складались вони з мережі прямокутних кварталів, перетнутих
головними вулицями, продовжуючи принцип римського військового табору.
Планування відповідає загальноприйнятим урбанізаційним європейським
засадам, оскільки в основу містобудування класицизму покладено поєднання
сітки прямокутних кварталів з площами різних, геометрично визначених форм.
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А планувальна структура колонії Кенігсау є унікальною не тільки для регіону
але й для європейського містобудування.
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Анотація. В статті розглянуто використання комплексного підходу при
проектуванні архітектурного об'єкту, а саме спортивно-туристичного
центру для біатлону. Виявлені основні теоретичні засади використання даного
методу в архітектурі. Комплексний підхід застосовано на прикладі
експериментального проекту спортивно-туристичного центру лижнобіатлонної бази в місті Суми. Визначений метод застосовано при
комплексному проектуванні будівель спорткомплексу лижно-біатлонної бази і
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спортивно-туристичного готелю, які входять до складу спортивнотуристичного центру. Проаналізовано загальну функціонально-планувальну
структуру кожного з елементів спортивно-туристичного центру, визначені
основні функціональні блоки і зони кожної будівлі. Запропоновано
використання єдиної архітектурної стилістики, спільного об'ємнокомпозиційного і колористичного рішення будівель спортивно-туристичного
центру.
Ключові слова: комплексний метод, спортивний комплекс для біатлону,
спортивно-туристичний готель, лижно-біатлонна база, архітектурний
ансамбль.
Abstract. The use of a complex method in the design of the architectural object,
such as a sports and tourist center for biathlon are considered in the article. The
basic theoretical principles of the use of this method in architecture are identified. A
complex method is applied on the example of a pilot project of sports and tourist
center of the ski-biathlon center in Sumy. The prescribed method used for complex
design of ski and biathlon facilities and sports and tourist hotels that are a part of
sports and tourist center. The common functional-planning structure of each of the
elements of sports and tourist center, the basic functional blocks and each area of the
building are analyzed. The use of a single architectural style, the common
compositional and coloristic solutions for sport and tourism buildings are proposed
in the article.
Keywords: complex method, a sports complex for biathlon, sport and tourist
hotel, ski and biathlon facilities, an architectural ensemble.
Вступ. При створенні архітектурного ансамблю одним із найбільш
прогресивних методів є метод комплексного підходу для розроблення проекту.
Існує декілька понять комплексного підходу. Одне з них трактує комплексний
підхід як одночасну роботу над проектом фахівців із різних спеціальностей.
При проектуванні спортивного комплексу для біатлону, що включає
спортивно-туристичний готель, комплексний підхід розглядається як створення
раціонального, гармонічного архітектурного середовища, зокрема створення
оптимальних об'ємно-просторових та функціонально-планувальних рішень,
містобудівної організації, групою архітекторів.
Огляд літератури. Комплексний підхід при проектуванні архітектурних
об'єктів досліджений у працях таких фахівців як Л. Авдотьїн, Б. Бархін, В.
Волга, Г. Лаврик та інші. Основні засади функціонально-планувальної
організації спортивних комплексів, будівель і споруд, на яких формувалися
базові принципи, досліджувалася у працях таких науковців як Н.Арістова, Є.
Барнабішвілі, Н. Гусєв, А. Кістяковський, В. Куйбишев, Н. Рєзніков, В.
Савченко, Н. Стригальова. Серед останніх дисертаційних робіт принципи
архітектурної та функціонально-планувальної організації комплексних
багатофункціональних спортивних об’єктів проаналізовані у дисертаціях М.
Зобової «Принципи архітектурно-містобудівного проектування і модернізації
фізкультурно-спортивних комплексів: на прикладі міського округу Самара», О.
Бєлоносова «Архітектурне формування перспективних багатофункціональних
спортивних комплексів».
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Виклад основного матеріалу. На першому етапі проектування
розробляється образне вирішення просторової моделі ансамблю, шляхом
робочого макетування. Наступним етапом є порівняння та вибір найбільш
оптимального варіанта. Потім розробляється декілька функціональнопланувальних схем, містобудівне рішення та композиція генерального плану. В
процесі аналізу, шляхом суспільного перегляду, погоджується найбільш
оптимальний варіант.
Після затвердження концептуальної ідеї, робота розподіляється за
напрямами та тематикою. Кожний архітектор, керуючись загальною ідеєю,
працює над розробленням конкретного об'єкта. На етапі ескізу більш детально
опрацьовуються планувальні схеми, фасади, містобудівні, конструктивні
рішення.
Хоча спеціалісти працюють окремо, постійно здійснюється координація та
узгодження проектних рішень. Повинна витримуватись однакова стилістика
образів, підпорядкованість загальній ідеї, раціональний взаємний розподіл
функціональних зон і блоків.
Після концептуального узгодження ескізу, виконується порівняння та
аналіз проектних рішень на більш поглибленій стадії: визначення
архітектурних прийомів, деталей, матеріалів, ритмічних та тектонічних
особливостей об'єктів, що входять до ансамблю. Остаточно приводяться до
єдиної схеми прийняті конструктивні рішення, рішення з інженерного
забезпечення
комплексу, інженерної підготовки території та благоустрою.
Прийнятий та узгоджений варіант є основою для виконання проекту начисто.
Графічне оформлення здійснюється в узгодженому режимі для найбільш
повного виявлення особливостей проекту. Визначається оптимальний перелік
креслень, компонування проекту як єдиного демонстраційного об'єкта,
колористичне вирішення, технічні засоби графічної подачі. Для найбільш
наочного сприйняття особливостей об'ємно-просторового вирішення ансамблю
доцільно застосовувати макетування.
Так як об'єктом комплексного методу проектування обрано спортивнотуристичний центр для біатлону, в першу чергу слід визначити його складові
елементи. Головними елементами даного об'єкту є безпосередньо будівля
спортивного комплексу, спортивно-туристичний готель, а також елементи
спортивної інфраструктури.
Спортивний комплекс для біатлону, як правило, включає такі основні
функціональні групи:
- мережа лижних (лижоролерних) та біатлонних трас, що відповідають
певним вимогам до їх параметрів;
- спортивний біатлонний стадіон, що включає трибуни для глядачів, старт,
фініш для спортсменів з накопичувальними зонами, біатлонне стрільбище на 30
установок для мішеней з штрафним колом, сучасне інформаційне електронне
табло;
- будівля спортивного комплексу, яка включає спортивно-тренувальний та
оздоровчо-відновлювальний корпуси, готельні номери для спортсменів, пресцентр, спортивний клуб, офіс змагань, суддівські корпуси, коментаторські
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кабіни та технічні приміщення;
- транспортна інфраструктура, що включає під’їзні дороги, які не
перетинаються з лижними трасами, автостоянки для спортсменів, туристів та
глядачів;
Але сучасні біатлонні комплекси більш універсального напрямку, тобто
призначені для любительського спорту та туризму мають ще додаткові
функціональні одиниці. Це насамперед:
- спортивно-туристичні готелі – місця для розміщення спортсменівлюбителів, туристів, приїжджих уболівальників;
- навчальні центри для любителів та початківців;
- пункти прокату спортивного інвентарю;
- інфраструктура приміщень розважального та реабілітаційного
призначення (часто суміщена з аналогічною інфраструктурою для
спортсменів): спортзали, басейни, тренажерні зали, сауни, кімнати
психологічного розвантаження і т.п.
Основні функціональні блоки лижно-біатлонного комплексу повинні мати
такі обов’язкові зв’язки:
- лижно-біатлонний стадіон з місцями старту, фінішу, глядацькими
трибунами розміщуються в одному місці, зручному для спостереження
глядачами, це ж саме стосується і стрільбища;
- коментаторські кабіни, суддівські корпуси розміщуються таким чином,
щоб з них можна було вести спостереження за ключовими моментами змагань
(здебільшого вони розміщуються поруч зі стадіоном у точках оптимального
огляду на високих відмітках рельєфу);
- готелі для розміщення спортсменів повинні мати зручні функціональні
зв’язки зі спортивно-тренувальним, відновлювально-рекреаційним та
навчальним блоками;
- офіс змагань розміщується неподалік від стадіону та має зручний зв’язок
з прес-центром, телецентром, спортклубом та приміщеннями для допінгконтролю; зовнішні під’їзди до офісу змагань є автономними.
Невід'ємним елементом сучасного спортивного комплексу для біатлону є
спортивно-туристичний готель. Даний об'єкт призначений для розміщення та
обслуговування спортсменів, спортивних команд і делегацій, вболівальників, а
також туристів, які віддають перевагу активному відпочинку. Спортивнотуристичний готель є складним багатофункціональним архітектурним об'єктом,
тому доцільним є визначення його основних функціональних зон і блоків.
Таким чином, для готелів спортивно-туристичного призначення характерними є
наступні функціональні блоки: блок приймально-допоміжних приміщень, блок
приміщень житлової групи, блок приміщень громадського харчування, блок
спортивно-оздоровчих приміщень, блок приміщень адміністрації, блок
приміщень культурно-побутового обслуговування, блок підсобних і
господарських приміщень. В результаті, загальна специфіка функціональної
структури спортивно-туристичних готелів близька з готелями загального типу,
особливості та відмінності визначаються внутрішнім наповненням блоків.
Важливою особливістю готелів спортивно-туристичного призначення є
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організація спортивних майданчиків на ділянці.
Як приклад реалізації методики комплексного проектування спортивного
комплексу для біатлону, можемо розглянути архітектурний проект спортивнотуристичного комплексу лижно-біатлонної бази в місті Суми. Проект включає
спорткомплекс лижно-біатлонної бази, розрахований на одночасне розміщення
100 спортсменів-майстрів та спортивно-туристичний готель на 150 місць.
Проект розроблено на підставі листа-замовлення відділу архітектури та
містобудування Сумської облдержадміністрації.
На першому етапі було проведено передпроектний аналіз історії розвитку
біатлону як виду спорту, досліджено міжнародний і вітчизняний досвід
проектування та будівництва інфраструктури спортивних споруд цього виду.
Майданчиком було обрано територію існуючої бази для підготовки
олімпійського резерву лижників та біатлоністів спортивного товариства
"Динамо" у місті Суми. Територія бази має відповідні ландшафтно-природні
особливості, має резерв для розвитку.
Комплексним архітектурним проектом пропонується розміщення будівлі
нового спорткомплексу та будівлі нового сучасного готелю зі збереженням
деяких елементів інфраструктури (дитячо-юнацька спортшкола, лижні траси).
Об'ємно-просторове рішення спортивного центру прийнято відповідно до
ландшафтно-композиційних особливостей місцевості (Рис. 1). Пластична
конфігурація в плані, терасна побудова об'єму підкреслює складний рельєф із
пологими схилами та крутоярами, вкритими лісом. Направлені одна до одної
напівкруглі у плані форми основних об'ємів готелю й спорткомплексу
створюють кільцеподібний дворовий простір, розкритий у бік головного в'їзду
та виходу до лижних трас. Горизонтальні об'єми, приблоковані до основного
висотного об'єму, підкреслюють напрямок головного в'їзду до комплексу.
Максимальний зв'язок із природою зсередини приміщень забезпечується
великими об'ємами заскленого зимового саду, що розкривається в бік лісу.

Рис. 1 – Об’ємно-просторова організація проекту спортивно-туристичного
комплексу лижно-біатлонної бази в місті Суми
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Будівля спорткомплексу призначена для прийому та розміщення
спортсменів-професіоналів на час проведення змагань, підготовчих зборів,
тренувань. Для цього в будівлі передбачено всі необхідні функціональні блоки:
спортивно-тренуальний, оздоровчо-відновлювальний, господарський, блок для
маслвих занять спортом населення, житловий блок для спортсменів.
Структура готелю передбачає такі основні функціональні блоки: вхідний,
адміністративний, житловий, господарський, спортивно-розважальний, блок
громадського харчування та конференц-зал.
Висновки. Таким чином, на основі аналізу теоретичних положень
комплексного методу проектування, дослідження функціонально-планувальної
структури кожного архітектурного об'єкту окремо, можна зробити висновок,
про доцільність використання даного методу щодо проектування спортивних
комплексів для біатлону. Даний підхід може дати позитивні результати з
економічної точки зору, а також підвищити зручність та ефективність
експлуатації кожного об'єкту. Ефективність використання методу
комплексного проектування підтверджена експериментальним проектом
спортивно-туристичного комплексу лижно-біатлонної бази в місті Суми.
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CULTURAL HERITAGE OF KYIV ON THE EXAMPLE OF THE UNIQUE
MONUMENTS OF ARCHITECTURE
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Kyiv, Ascension st. 20, 04053
Анотація. Актуальною задачею розвитку культури в Україні є збереження
історичних пам’яток, що передбачає поглиблене вивчення їх цінності та
значущості в житті сучасних українців. В роботі розглянуто історичні віхи
розвитку будівельної науки та архітектурної думки на прикладі київських
будівель та споруд. Від давніх часів Київ був культурною і політичною
столицею Русі, що передбачало створення надійних фортець і постійний
розвиток будівництва. В цій місцевості за останнє тисячоліття було зведено
безліч унікальних культових споруд, які є нині культурними пам’ятками
державного значення. Створено й інші характерні будівлі та споруди, які
характеризують різні сторони життя людей, є проявом духу часу, прагнень
людей та результатом стрімкого розвитку наукової думки.
Ключові слова: культурна спадщина, неоготика, Софія Київська,
Подільський водопровід, залізобетонні палі
Abstract. Preservation of historical monuments is an urgent problem of cultural
development in Ukraine. It provides advanced study of their value and importance in
the life of modern Ukrainians. The paper reviews historical milestones of
development of construction science and architectural thought on the example of
buildings of Kiev. Being the political and cultural capital of Ruthenia since the
ancient times, it required erecting of the reliable fortresses and constant development
of construction. Many unique cult structures have been built here for the last
millennium. At present numerous of them are the cultural monuments of national
importance . There are also another characteristic buildings and structures which
demonstrate different aspects of human life being the manifestation of spirit of time,
desires of people and result of rapid evolution of scientific thought.
Key words: cultural heritage, neo-Gothic, St. Sophia Cathedral, water supply
system of Podil, concrete piles
Історична спадщина Києва потребує уважного дослідження та охорони на
державному рівні. З цією метою вивчено історію архітектури окремих об’єктів,
серед яких як рідкісні пам’ятники давньоруської архітектури, житлові будинки
XVIII ст. і унікальний ансамбль першого київського водопроводу.
Софійський собор, 1037 р. (вул. Володимирська, 24). Від 1990 р. об'єкт
знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Собор за типом близький до
візантійських будівель X-XII ст. (рис. 1), але безпосередніх аналогій не має.
П’ятинефний хрестовокупольний храм оточений двома відкритими галереями.
Особливістю архітектури собору є пірамідальна композиція. Архітектурні маси,
наростаючі до центру, створюють урочистий і величний образ споруди.
Особливу декоративність фасадам надавала мальовнича структура кладки.
Стіни будівлі складені способом змішаної кладки «opus mixtum», що
представляє собою чергування рядів цегли (плінфи) і кам'яних блоків
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неправильної форми. Стіни викладали з необробленого каміння різної величини
– граніту й рожевого кварциту. Фасади декорувалися уступчастими нішами,
вікнами з красивими дерев'яними віконницями.
Між гілками хрестоподібно розміщених склепінь 12 куполів оточують
центральний, розміщуючись у два ряди. Це призводить до того, що купольна
композиція по-різному читається з різних сторін собору: із заходу видно 7
куполів, зі сходу - 5, з півночі і півдня - по 6. На думку Г. Штендера,
багатокупольність і пірамідальність Софії були викликані необхідністю
висвітлення п'яти нефів [1].

а)

б)
Рис. 1 «Софійський музей». Софійський собор:
а) вигляд з південного сходу; б) план

13 куполів, що вінчають храм, нагадують про Христа і 12 апостолів, які
уособлюють Вселенську Церкву, а урочисте центральне пятиголів’я – про
Христа і чотирьох євангелістів, тобто про заснування християнського вчення. В
універсальному символізмі число 5 означає духовну квінтесенцію (п'ята
сутність), творчо діючу на матерію.
В інтер'єрі собору примітно поєднання мозаїк в підкупольному просторі і
апсиді та фрескового розпису – в інших частинах. На західній, південній і
північній стінах головного нефу зображено сім'ю Ярослава Мудрого.
Композиційним центром комплексу мозаїк і фресок є зображення Пантократора
(Христа-Вседержителя) в головному куполі і Богоматері-Оранти – в
центральній апсиді. Стиль мозаїк і фресок близький до візантійської столичної
художньої школи. Значний інтерес представляють розписи світського
характеру у південній та північній вежах: сцени князівського полювання, лову
диких тварин, розваг під час святкувань.
Від давньоруського декоративного оформлення собору в окремих місцях
збереглися ділянки багатоколірної мозаїчної підлоги, парапетні плити з
шиферу, покриті різьбленим орнаментом, численні різьблені мармурові деталі,
князівські саркофаги. Мозаїчна композиція підлоги головного вівтаря являла
собою вишуканий візерунок з ромбів і кіл, окантованих стрічкою з
прямокутних мармурних і шиферних плиток. Під головним куполом був
викладений великий квадрат з вписаним в нього кругом – символ єднання кола
небес і квадрата землі.
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В кінці XVII – середині XVIII ст. в результаті перебудов собор набуває
форми українського бароко: надбудовуються 6 нових куполів, влаштовуються
скатні дахи, фасади будівлі оформляються фронтонами і ліпними прикрасами,
верхи всіх куполів надбудовуються і набувають барочну форму, споруджується
бароковий іконостас.
Під час капітального ремонту в середині XIX ст. укладаються чавунні
підлоги, розкривається від пізніших нашарувань і записується масляним
живописом древня фресковий розпис. Наприкінці XIX ст. до західного фасаду
прилаштовується нартекс.
Золоті ворота, 1037 р. (вул. Володимирська, 35). В XI ст. разом з
Софійськими, Лядськими і Львівськими воротами, валом і ровом становили
єдину оборонну систему Києва, створену Ярославом Мудрим (рис. 2). Від
Золотих воріт збереглися дві паралельно складені із цегли і каменю стіни. Їх
кладка є зразком давньоруської техніки «opus mixtum». Спочатку ворота були
бойовою вежею з проїздом під ними. Ширина проїзду складала 7,5 м,
довжина – 25 м при висоті прольоту до 14 м. У середині проїзду стіни
членувалися пілястрами і оброблялися характерними для зодчества Київської
Русі плоскими напівциркульними нішами. З бічних сторін до воріт примикали
кліті вала; відбитки їх колод видні на кладці стін. У верхній частині воріт на
цегляних арках перебувала бойова площадка для гарнізону. Над воротами
містилася церква Благовіщення, вхід до якої був з валу.

а)

б)
Рис. 2 Золоті ворота:
а) загальний вигляд до спорудження павільйону; б) план

Споруду було зруйнувано близько 1240 р. під час навали Батия. Наступне
згадування в джерелах засвідчує, що до 1682 р. Золоті ворота були укріплені. Їх
зображено на рисованому плані Києва 1695 р. У середині XVIII ст. у зв'язку із
заходами щодо зміцнення міста через загрозу нападу турків, за пропозицією
інженера Д. Дебоскета залишки воріт були засипані, а поруч у валу було
прорізано проїзд і побудовано нові ворота (не збереглися).
Розкопані і обміряні Золоті ворота були майже через століття
К. Лохвицьким у 1837 р., потім Ф. Солнцевим у 1853 р. З того часу
проводилися заходи щодо їх зміцнення: нахилені пілони стягують металевими
затяжками і зміцнюють контрфорсами, верх пілонів покривають залізної
покрівлею [2].
У 1648 р. в Київ через Золоті ворота вступили звитяжні полки Богдана
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Хмельницького. У 1982 р. для відтворення пам'ятника в первісному вигляді над
руїнами Золотих воріт було побудовано павільйон за проектом
Є. Лопушинської, С. Висоцького і Н. Холостенко.
Кирилівська церква, сер. ХІІ ст. (вул. Фрунзе, 103). Кирилівська церква у
Києві – пам’ятка архітектурної та художньої спадщини ХІІ ст., одна з
найдавніших православних святинь Східної Європи (рис. 3). Церква
розташована на Кирилівських висотах в історичному урочищі Дорогожичі.
Сьогодні Кирилівська церква є музеєм у складі Національного заповідника
«Софія Київська».

а)
б)
в)
Рис. 3 Кирилівська церква: а) фасад; б) розріз; в) план нижнього ярусу
Це другий храм у Києві після Софії, який зберігся з часів Стародавньої
Русі у власних стінах. Майже повністю збережений з найдавніших часів
інтер’єр. Після великої пожежі 1734 р. за проектом відомого українського
архітектора І. Григоровича-Барського впродовж 1748-1760 рр. на подвір’ї
зведено комплекс кам’яних споруд.
Кирилівська
церква
належить
до
типу
хрестовокупольного,
шестистовпного, тринефного храму з однією банею та закомарним покриттям.
Купол напівсферичної форми розташований на високому, круглому у плані
барабані, встановленому на потужному четверику [3,4]. Фасади церкви
ділилися лопатками відповідно до внутрішнього членування храму. На лопатки
спиралися арки закомар. Під закомарами і над карнизом куполу проходив
аркатурний фриз (його фрагменти збереглися на південному фасаді). Апсиди і
барабан куполу було декоровано напівколонками. Вузькі витягнуті віконні
отвори заповнювалися дерев'яними дошками з круглими і трикутними
прорізами, в які вставлялися круглі, трикутні і ромбовидні віконця з загнутими
бортами.
Розміри церкви у плані – 31 х 18,4 м. Хрещатими стовпами храм розділено
на три поздовжніх (нефи) і три поперечних коридори. Над центром перетину
просторового хреста, утвореного центральним нефом і головним поперечним
коридором, розміщується купол. Розмір підкупольного простору: 7 х 7,7 м.
Центральну частину нартексу перекрито коробовим склепінням, бічні частини –
хрестовими склепіннями.
Церква побудована у техніці рівношарової кладки («opus isodus») із плінфи
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розмірами 30 х 26 х 4,5 см; 32 х 22 х 5 см. Стародавня кладка (зондаж відкрито
на західному і південному фасадах) збереглася по всьому периметру стін до
рівня п’ят закомар, а також в апсидах, опорних стовпах, підпружних арках і на
2/3 барабану купола. У вітрила хрестових склепінь закладено глиняні глечики
(голосники), що слугують для поліпшення акустики. Підлогу церкви було
викладено гладенькими шиферними плитами, у центральній частині храму їх
інкрустовано різнобарвною смальтою. Стародавня підлога не збереглася.
На стінах розміщено 800 м2 фрески XII ст. з унікальними сюжетами,
деяких з них не має жоден із стародавніх сакральних пам'яток монументального
живопису світу. Ці фрески є унікальними. Однією з найкращих фресок ХІІ ст.
не лише Кирилівської церкви, але й усього монументального стінопису доби
Русі є композиція «Янгол, який звиває небо», що розміщена на південному
пілоні нартексу [5]. Крім того, в храмі є роботи видатного російського
художника М. Врубеля (постать архангела Гавриїла і Діви Марії).
Перший київський водопровід, к. XIX ст. Перші спроби прокласти в
місті водопровід були зроблені ще 1637 р. У 1749 р. архітектор І. ГригоровичБарський реконструював і розширив водопровідну мережу Подолу. Навпроти
Магістрату виник розкішний павільйон в стилі бароко над центральним
фонтаном «Самсон». Залишки дерев'яних труб київського водопроводу
XVIII ст. були виявлені на вул. Борисоглібській (рис. 4).

Рис. 4 Залишки дерев'яних труб київського водопроводу XVIII століття
У XVIІI ст. був побудований Подільський водопровід. Ця система
складалася з дерев'яних труб, що поєднана залізними муфтами. Точно не
відомо, коли вона перестала функціонувати. Вже в XX ст. були знайдені
залишки труб.
У водопровідній системі Подолу вода подавалася з водозбірника, до якого
самопливом надходила з джерел з-під Андріївської гори. Відомий інженер
А. Струве керував роботами зі спорудження водопроводу. У 1871 р. він
заснував «Київське суспільство водопостачання», яке отримало монопольне
право на забезпечення Києва водою.
Закладка водопровідних споруд відбулась 22.05.1871 р. в Міському саду
(нині територія між Маріїнським та Хрещатим парками), у тому місці досі
збереглася водонапірна башта (зараз приміщення Водно-інформаційного
центру, або Музею води). Менше ніж за рік перша черга водопроводу була
відбудована. Її загальна довжина склала 24 км і охопила 147 будинків у центрі
Києва.
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Основними спорудами водопроводу були дві насосні станції і три
водонапірні башти (рис. 5). Нижня насосна станція розміщувалася в
безпосередній близькості до Дніпра поряд з пам'ятником Хрещення Русі. По
обидві сторони колони Пам'ятника Магдебурзькому праву розміщувалися
невеликі будівлі першого Київського водопроводу, які з 2007 р. мали
документи, що підтверджують статус пам'ятників науки і техніки.

а)
б)
Рис. 5 Подільський водопровід: а) насосна станція; б) водонапірна башта
У Царському саду (нині Міський парк) було побудовано дві водонапірні
башти висотою 20 м. Вежі мали підземний кам'яний резервуар на 1 350 000 л
води. Вежі в Царському саду мали три житлові поверхи і залізні резервуари на
даху ємністю близько 160 000 літрів кожен. З трьох веж збереглася тільки одна.
У цій споруді, архітектором якої був О. Шіле, розташований Музей води.
Вода першого Київського міського водопроводу була неякісною, навіть
небезпечною для життя, адже фільтр не справлявся з очищенням і пропускав не
тільки бруд, але і п'явок і невелику рибу. Поліпшилася якість води після
будівництва артезіанського водопроводу вже на початку ХХ ст.
Перший же централізований водопровід в центральній частині міста був
споруджений лише в 1872 р.; його протяжність становила 24 км і потужність –
2700 куб.м. води на добу.
Житловий будинок, 1902 р. (Андріївський узвіз, 15). Будинок в стилі
британської готики (рис. 6), розташований трохи нижче Андріївської церкви, є
пам'яткою архітектури XIX ст.

а)
б)
Рис. 6 Житловий будинок («Замок Річарда»): а) загальний вигляд; б) план
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Подібний до старовинного замку, прибутковий будинок зведений на складному
рельєфі стародавньої літописної гори Воздихальниці. Поетизована назва
«Замок Річарда Левове Серце» дана письменником В.П. Некрасовим на честь
короля Річарда І, героя роману В. Скотта «Айвенго».
Будинок є п'ятиповерховою цегляною будівлею з плоским перекриттям, із
секційним плануванням житлових квартир. Внутрішній дворик забудований по
периметру одноповерховими будинками, а з боку гори огороджений підпірною
стіною з аркбутанами. На видову терасу і на вершину пагорба ведуть криті
сходи, які переходять у відкритий марш з виходом у верхні поверхи будівлі, в
тому числі і приміщення, з верхнім світлом, де розміщувались майстерні
художників.
В архітектурі фасадів використані модернізовані форми готики. У багатьох
кімнатах збереглися кахельні печі та ліпні стелі. Мальовнича композиція
будівлі з завершуючим його високим шпилем відіграє значну роль у силуеті
історичної частини Києва.
Історія спорудження будинку супроводжується кількома легендами. Згідно
однієї з них, будинок будувався в таємниці від міської влади. У 1902 р.
підрядник Д. Орлов таємно від влади запозичив для свого замку проект фасаду
житлового будинку Міністерства внутрішніх справ в Петербурзі і спромігся
його збудувати. Відразу після закінчення будівництва в 1904 р. будинок з
невідомих причин загорівся. Настільки величну споруду, палаючу в полум'ї
вогню, важко було не помітити, і Д. Орлову довелося сплатити за незаконне
будівництво. У 1911 р. його застрелили, і з тих часів жоден господар не
затримувався в будинку надовго, а легенди переслідують його й досі.
У 1971 р. на фасаді встановлено меморіальну дошку з чорного граніту на
честь художника Г. Дядченко, що жив у будинку в 1909-1920 рр.
Миколаївський костел, 1899-1909 рр. (вул. Червоноармійська, 61).
Споруджений за конкурсним проектом архітектора С. Валовського
архітектором В. Городецьким, який переробив проект і керував будівництвом.
Будівля – хрестова в плані базиліка з розвиненим трансептом, двома вежами по
фасаду і башточкою в середокрестті – повністю відтворює структуру і декор
готичних соборів середньовіччя (рис. 7).

а)
б)
Рис. 7 Миколаївський костел: а) загальний вигляд; б) план
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Личкування проведено за допомогою штучних облицювальних матеріалів (сіре
«каміння», теракотові плити). Скульптурні роботи виконувалися в майстерні
скульптора Е. Саля.
Основну увагу в архітектурі будівлі приділено західного фасаду, де
розташовані три вхідних порталу, в бубнах яких розміщені барельєфи на
релігійні теми. Над центральним порталом знаходиться велике візерункове
вікно-троянда. Середня частина фасаду завершена трикутним фронтоном.
Костел відрізняється стрункістю пропорцій, легкістю мас, ясністю
композиційної структури.
У конструкціях будівлі широко використаний новий в той час матеріал –
залізобетон. Звід центрального нефа системи «геннебік» при прольоті в 17 м
має товщину 8 см, при цьому відповідно до рекомендацій французького
інженера Ф. Геннебіка було застосовано похилі та поперечні стержні для
підсилення бетону при його роботі на зріз та сколювання.
При влаштуванні фундаменту костелу вперше застосовані бетонні набивні
палі, винайдені київським інженером А. Штраусом, застосовані потім у
багатьох містах Європи. Інноваційні та ефективні технології автор сміливо
застосовував при підсиленні фундаментів і зведенні багатьох київських
будівель та споруд (в т.ч. легендарного Будинку з химерами, Артезіанських
свердловин тощо).
У 1979-1980 рр. пам'ятник був реставрований і пристосований під
Республіканський будинок органної та камерної музики.
Млин Бродського і дизельно-моторна станція, 1912 г. (вул. НабережноХрещатицька, 10). Млин Бродського поруч із Поштовою площею складається з
двох споруд, які раніше входили до комплексу млина-елеватора та дизельмоторної станції. У 2010 р. була знесена дизельно-моторна станція, побудована
за проектом відомого архітектора А. Вербицького, а на її місці зведений готель
«Fiermont».
Історія млина бере початок в 1857 р. Його побудовав купець Глезер. У
1870 р. млин купив родоначальник родини київських цукрозаводчиківмільйонерів І. Бродський, і вже його сини розширювали територію та комплекс
будівель. У 1892-1895 рр. на розі вулиці Набережно-Хрещатицькій та
Боричевого узвозу зведений 7-поверховий елеватор, увінчаний невеликою
башточкою. В результаті великої пожежі в 1920 р. значна частина будівель
млина згоріла [5].
Елеватор на поштовій площі (вул. Боричів узвіз, 13). Елеватор
побудовано в 1907 р. за проектом інженера Ч. Волькенштейна під наглядом
архітектора В. Безсмертного. Колишній елеватор є масивною, монументальною
спорудою в дусі середньовічної кам'яної базиліки з вежею (рис. 8).
Внутрішній простір було розділено перекриттями на сім поверхів. За
радянських часів будівля використовувалася під зерносховище, складські
приміщення, були проекти переобладнання його під ломбард, палац спорту
«Спартак». У 1970 р. будівлю передано Міністерству культури УРСР для
влаштування в ньому книгосховища Державної республіканської бібліотеки
імені КПРС (нині Національна парламентська бібліотека України).
Научный взгляд в будущее

92

Том 8. Выпуск 1(1)

Искусствоведение, архитектура и строительство

Рис. 8 Колишній елеватор на Поштовій площі (фото 1981 р.)
Отже, дослідження історії архітектури Києва є важливими і актуальними
для подальшої роботи із захисту культурних пам’яток. Історична спадщина
Києва є унікальним і цінним здобутком української культури. Багато
автентичних будівель та споруд потребують уважного вивчення для збереження
в сучасних умовах.
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ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF PRESERVATION OF CULTURAL
HERITAGE IN UKRAINE
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Kyiv, Ascension st. 20, 04053
Анотація. В умовах прогресуючої кризи історична спадщина України
потребує термінових заходів, системного підходу і організованої діяльності
всіх установ для її збереження в інтересах розвитку культурної європейської
держави. Стаття представляє огляд основних проблем та пропонує заходи,
які сприятимуть їх рішенню.
Ключові слова: культурна спадщина, об’єкти ЮНЕСКО в Україні,
розподіл бюджетного фінансування, діяльність НДО
Abstract: Preservation of cultural heritage is an integral part of each country.
Under the conditions of progressive crisis historical heritage of Ukraine requires
urgent action, systematic approach and organized activities for all institutions for its
worthy preservation. The article presents an overview of the main problems and
offers solutions that will contribute to their resolution
Key words: cultural heritage, UNESCO sites in Ukraine, budget allocation,
activities of the NGO
Збереження надбань попередніх поколінь у вигляді культурної спадщини є
важливою складовою сталого розвитку країни. Так, Україна має безліч
історичних, архітектурних, культурних пам’яток, але водночас і безліч
труднощів у їх збереженні. Держава підтримує тісні робочі контакти з Центром
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який зазначає, що в Україні спостерігаються
певні позитивні зрушення в збереженні культурної спадщини та зростанні
свідомості суспільства щодо необхідності її збереження. Проте для подальшого
покращення існуючої ситуації необхідно повною мірою впроваджувати
напрацьовані рекомендації міжнародних та національних експертів.
Основні проблеми та недоліки державної політики у сфері збереження
культурно-історичної спадщини. Незважаючи на певні позитивні зрушення
останніх років, загальний стан об’єктів культурно-історичної спадщини в
Україні залишається загрозливим та потребує термінових заходів для
поліпшення ситуації. Необхідний передусім зважений, системний підхід до
вирішення ключових проблем даного напряму. Розглянемо ці проблеми нижче.
1. Недостатнє бюджетне фінансування. За тривалий час економічної
кризи та стагнації бюджетне фінансування культурної сфери значно знизилося і
продовжує рухатись в спадаючому напрямку. Така недостатня бюджетна
підтримка культурно-історичної спадщини є наслідком залишкового
фінансування культури в цілому. Україна ще далека від європейських
стандартів у цій галузі, за якими бюджетні видатки на культуру становлять до
2 % бюджету на загальнодержавному рівні, та 3-4 % бюджету місцевого рівня.
2. Нераціональний розподіл наявного бюджетного фінансування. Значна
частка бюджетних видатків спрямовується на зведення затратних «новобудов»
на місці втрачених пам’яток та будівництво помпезних нових споруд сумнівної
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історичної та естетичної цінності. Водночас від хронічного недофінансування
інтенсивно руйнуються існуючі пам’ятки, цінність яких не підлягає сумніву.
Досить згадати спробу відбудови Десятинної церкви (хоча немає точного
уявлення, який вигляд вона мала насправді), рішення про зведення у Києві
монумента Соборності України (хоча його проект не пройшов фахової та
громадської експертизи і викликав протести з приводу своєї ідеологічної та
естетичної невідповідності) та багато інших. Ухвалюються рішення щодо
зведення нових музеїв, тоді як вже існуючі потерпають від руйнації.
3. Брак системності та координації у діяльності органів державної влади
зі збереження культурно-історичної спадщини. Розпорошеність управлінських
функцій між Міністерством культури і туризму України, Міністерством
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та
іншими відомствами унеможливлює забезпечення комплексного державного
керівництва охороною, використанням i відновленням культурної спадщини.
Представниками громадських організацій та фахівцями вже багато років
висловлюється думка щодо необхідності створення окремого, самостійного
центрального органу виконавчої влади з цих питань. Це міг би бути окремий
орган державного управління (Департамент охорони культурної спадщини [4,
с. 142]) у складі уряду. Таку можливість передбачено статтею 3 Закону України
«Про охорону культурної спадщини» [5].
4. Недостатній контроль за виконанням чинних законів, правових актів
та прийнятих рішень. Системного характеру в усіх регіонах України набули
порушення законодавства з питань охорони та використання культурноісторичної спадщини під час відведення земельних ділянок під забудову та
інших комерційних цілей (як от забудова в охоронній зоні Софії Київської).
Навіть у разі припинення такої протиправної практики, щодо порушників,
здебільшого, не передбачено належної відповідальності. Почастішали випадки
невиконання, несвоєчасного виконання, або ж виконання не в повному обсязі
чи не належним чином рішень державної влади у даній галузі (зокрема указів
Президента України). Приклад – зволікання з практичною реалізацією Указу
Президента України «Про додаткові заходи щодо увічнення пам’яті жертв
політичних репресій та голодоморів в Україні» від 11.07.2005 р. (зокрема,
створення Українського інституту національної пам’яті) [6] та з відповідним
фінансуванням, що викликало негативний громадський резонанс.
5. Необхідність удосконалення нормативно-правової бази. Чинне
законодавство України з питань охорони та використання культурної
спадщини, в основному, задовольняє потреби регулювання цієї сфери і
відповідає нормам та принципам міжнародного права. Таке законодавство
визначається передусім Конституцією України, Основами законодавства про
культуру, Законом України «Про охорону культурної спадщини», низкою
законів та спеціальних нормативно-правових актів. Однак зазначена галузь
регулюється не тільки зазначеними нормативно-правовими актами, але й
нормативними документами, що стосуються питань власності. Тому виникають
різні правові колізії між спеціальними правовими документами, що стосуються
охорони пам’яток, та тими, що регулюють відносини власності. Тому
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нагальною є потреба їхнього узгодження. Актуальним залишається узгодження
внутрішнього законодавства України у цій галузі з підписаними і
ратифікованими нею відповідними міжнародними конвенціями, договорами та
угодами
6. Відсутність стимулів для залучення приватних коштів. Навіть за умови
найсприятливіших економічних показників та максимально можливого
бюджетного фінансування, держава, як свідчить світовий досвід, не в силах
самостійно покривати всі витрати, потрібні для належного утримання
культурно-історичної спадщини. Важливе місце серед джерел фінансування
посідає спонсорство, яке відповідно до чинного законодавства України
визначається як добровільна матеріальна, фінансова , організаційна та інша
підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою
популяризації виключно свого імені. Випадки виділення окремими
бізнесменами, фінансово-промисловими групами та підприємствами
відповідних сум на збереження чи відновлення об’єктів культурно-історичної
спадщини в Україні, як і раніше, мають, переважно, нерівномірний характер.
Жодних практичних кроків у цьому напрямі не зроблено, незважаючи на всі
дискусії про необхідність матеріального стимулювання у цій галузі. Зарубіжний
досвід також не використовується. У США, наприклад, ще у 70–80 рр. почали
запроваджувати систему податкових пільг для власників майна, що записано до
національного реєстру на постійних умовах. Такі пільги заохочують
збереження історичних споруд, попереджують знесення історичних будинків.
Власники історико-культурного майна мають привілеї на одержання
податкових пільг за умови капіталовкладення з метою їх збереження. Зокрема, з
січня 1982 р. була введена податкова пільга у розмірі 25 % на
капіталовкладення у відновлення історичних будинків. Це уможливило
залучити 2,2 млрд доларів, що значно перевищує щорічні державні субсидії,
які складали на той період 20–30 млн доларів [7, с. 124]. Не використовується
значний потенціал розвитку туристичного бізнесу. Нова стратегія культурного
розвитку має охоплювати не лише культуру, а й тісно інтегрувати її з
туристичною, рекреаційно-оздоровчою та освітньо-інформаційною сферами.
Заслуговує на увагу зарубіжний досвід передачі затратних об’єктів культурноісторичної спадщини (зокрема, середньовічних замків) у довгострокову оренду
(до 50 років) приватним власникам для отримання ними прибутку від
туристичного бізнесу [8, с. 15]. При цьому обумовлюється жорстке дотримання
таких умов: пам’ятка має утримуватися орендарем у належному стані; не
допускаються будь-які порушення її первозданного вигляду; пам’ятка повинна
бути постійно відкритою для відвідувачів та для державних контролюючих
органів. У разі порушення хоча б однієї з цих умов держава залишає за собою
право негайного повернення пам’ятки та стягнення з колишнього орендаря
значного штрафу. На думку фахівців, такий варіант є більш привабливим для
України, аніж розрекламована ідея продажу замків приватним власникам. У
разі продажу, хоча спочатку держбюджет і отримує відчутну фінансову
ін’єкцію, але у подальшому держава втрачає будь-які важелі контролю за ним:
пам’ятка може бути закрита для відвідувачів, перебудована, зруйнована тощо.
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7. Неповне використання потенціалу співробітництва органів державної
влади з недержавними організаціями (НДО). Типовою залишається ситуація,
коли органи державної влади (особливо на місцях) не допомагають
громадським організаціям, що займаються вивченням минулого, краєзнавством,
автентичності, пошуками, охороною та пропагандою об’єктів культурноісторичної спадщини, але й чинять їм перешкоди та бюрократичні перепони у
їхній суспільно- корисній діяльності. Непоодинокі випадки ненадання органами
влади та державними установами необхідної інформації у даній галузі
громадським організаціям та ЗМІ . Чимало рішень стосовно пам’яток історії та
архітектури все ще приймаються кулуарно, без попереднього обговорення з
громадськістю. Досить рідко залучаються НДО до виконання проектів,
пов’язаних з культурно-історичною спадщиною на основі бюджетного
фінансування через проведення тендерів, хоча певні правові та організаційні
механізми для цього вже існують.
Можуть траплятися випадки, коли НДО, приймаючи участь у вирішенні
проблем зі збереження культурних надбань, носитиме комерційномеркантильний характер. Тому це зменшує ймовірність співпраці між
державою та громадою.
8. Недостатня активність органів влади на рівні міждержавних відносин
щодо реституції (повернення) культурних цінностей. Протягом усієї
української історії значна кількість пам’яток культурно-історичної спадщини з
різних причин опинилася за кордоном. Найбільш масовими потоками такого
переміщення були: 1) вивіз пам’яток у минулому до колишньої метрополії (у
різні періоди); 2) системне пограбування під час німецько-фашистської
окупації; 3) кримінальне заволодіння предметами старовини та творами
мистецтва і нелегальний вивіз їх за кордон у сучасний період. Випадки
повернення культурних цінностей українському народу із-за кордону мають
поодинокий характер і є символічними жестами доброї волі з боку тих чи
інших держав, приурочених до певних політичних подій (за винятком
Німеччини, співробітництво з якою у цьому напрямі є досить системним).
Україна підписала всі міжнародні конвенції ЮНЕСКО з питань реституції. Але
для її здійснення необхідно укласти двосторонні угоди з усіма відповідними
державами та докласти зусилля, як з боку зовнішньополітичного відомства, так
і з боку ЗМІ, громадськості. Двосторонні угоди з питань реституції вже
укладено Україною з країнами СНД, Литвою, Латвією, Естонією, Францією,
Угорщиною, Польщею, Італією, Чехією.
9. Низький рівень обізнаності з українськими пам’ятками у світі.
Промоція української культурно-історичної спадщини ще не посіла гідне місце
у системі заходів щодо створення позитивного іміджу держави на
міжнародному рівні. Наприклад, у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
Україна представлена лише сьома позиціями (з можливих 830): «Свята Софія та
Києво-Печерська лавра у Києві» (1990 р.), «Ансамбль історичного центру у
Львові» (1998 р.), «Геодезична дуга Струве» (2005 р., транскордонний
геодезичний об’єкт «Дуга Струве» було номіновано від 10 країн: Норвегії,
Швеції, Фінляндії, Росії, Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, Молдови та України;
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4 пункти Дуги знаходяться на території України в Одеській та Херсонській
областях, «Букові праліси Карпат та древні букові ліси Німеччини» (2007 р.,
транскордонний
українсько-словацько-німецький
об’єкт),
«Резиденція
Буковинських та Далматинських митрополитів» (нині Чернівецький
національний університет ім. Ю. Федьковича) (2011 р.), «Давнє місто Херсонес
Таврійський та його хора (5 ст. до н.е. – 14 ст. н.е.)» (2013р.), «Дерев’яні церкви
Карпатського регіону Польщі та України» (2013 р., транскордонний серійний
українсько-польський об’єкт). Водночас, Росія має в цьому списку 26 позиції,
Болгарія – 9, Польща – 14, Румунія – 7, Словаччина – 7 і навіть маленька
Мальта – 3. Україна має бути представлена більше, враховуючи її площу,
кількість населення, багатовікову історію та різноманітність пам’яток. Слід
зазначити, що присутність у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО дає не
лише інформаційно-пропагандистські та іміджеві переваги, але й можливість
залучати кошти для підтримання у належному стані внесених до нього пам’яток
зі спеціально створеного для цього міжнародного фонду ЮНЕСКО.
10. Безпрецедентне поширення «чорної археології». З року в рік зростає
кількість «чорних археологів», інтенсивність їхньої діяльності та ареал її
поширення. Такі групи мають найсучасніші технічні засоби, добре підготовлені
та організовані, налагодили міжнародні зв’язки. Відомі випадки їхньої
співпраці з корумпованими митниками, співробітниками МВС та місцевої
влади. Охороняються тільки деякі археологічні об’єкти. За приблизними
підрахунками, внаслідок злочинної активності «чорних археологів» щорічно
приватні особи вивозять за кордон або ж знищують десятки тисяч
археологічних знахідок, які назавжди вилучаються з наукового та культурного
обігу. Інтерпол тільки у Західній Європі виявив понад 40 організованих
злочинних угруповань з колишніх громадян СРСР, що спеціалізуються на
викраденні, контрабанді та продажу історичних і культурних цінностей [4,
с. 96-97]. Діяти проти цього потрібно не лише заборонами та посиленням
правоохоронних заходів (хоча й вони необхідні). Дієвим важелем посилення
офіційної археології (як кадровим, так і фінансовим) може стати розвиток
археологічного туризму, залучення до участі у розкопках аматорів під
керівництвом фахівців, співробітництво в цій галузі академічних установ з
НДО.
Рекомендації для вирішення зазначених проблем.
1. Планувати поступове збільшення видатків на збереження культурноісторичної спадщини та передбачити механізм його зростання у подальшому
пропорційно зростанню доходної частини бюджету. Орієнтирами є європейські
стандарти, за якими бюджетні видатки на культуру в цілому становлять до 2 %
на загальнодержавному рівні, та 3-4 % бюджету місцевого рівня.
2. Оголосити мораторій на 5 років на зведення за бюджетні кошти нових
пам’ятників, чи відновлення вже неіснуючих. Вивільнені таким чином кошти
спрямувати на збереження пам’яток, що перебувають у критичному стані. Їх
перелік затвердити після публічного обговорення.
3. Розглянути доцільність та можливість створення Державного комітету
охорони культурної спадщини як окремого органу державного управління у
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складі Уряду з відповідними повноваженнями.
4. Створити спільну постійно діючу комісію з представників
Мінрегіонбуду і МВС для моніторингу законності відведення землі під
забудову поблизу пам’яток історії та архітектури, врахування при будівництві
збереження архітектурного ансамблю простору.
5. Пришвидшити роботу по узгодженню законів та спеціальних
нормативно-правових актів з питань охорони культурно-історичної спадщини із
нормативно-правовими актами, що регулюють відносини власності, а також
щодо узгодження внутрішнього законодавства України у цій галузі з
підписаними і ратифікованими нею відповідними міжнародними конвенціями,
договорами та угодами.
6. Впровадити систему податкових пільг для благодійництва та
меценатства, стимулювання туристичного бізнесу; на основі вивчення
зарубіжного досвіду розробити положення про передання в довгострокову
оренду затратних історичних пам’ятників (зокрема, замків).
7. Активніше залучати НДО до охорони і збереження культурно-історичної
спадщини, зокрема до моніторингу пам’яток та їх стану, інформування
громадськості, виконання проектів на основі бюджетного фінансування через
проведення тендерів.
8. Активізувати роботу з реституції в Україну культурних цінностей,
зокрема, укладання відповідних двосторонніх угод з іншими державами та
внесення українських пам’яток у Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
9. Для боротьби проти «чорної археології» створити спеціальні підрозділи
МВС України з відповідною фаховою підготовкою; забезпечити охорону
історичних пам’яток першочергового значення; залучати до цієї справи
науковців, органи місцевого самоврядування, добровільні народні дружини,
громадські організації та ЗМІ. Як стимул підняти винагороду у разі передання
скарбу державі з 25 % до 50 % .
10. Встановити зв’язки зі світовою українською діаспорою для залучення
наукового, культурного та фінансового потенціалу задля збереження
культурної спадщини України.
Висновки.
Зазначені проблеми не вичерпують існуючих загроз національній
культурно-історичній спадщині. Але успішне їх вирішення може стати
підґрунтям для надійного розвитку української культури та підніме її авторитет
серед європейських держав.
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Анотація. Дана стаття містить теоретичні основи та історичні
відомості застосування поверхонь другого порядку в архітектурі та
будівництві. Розглянуто особливості архітектурних конструкцій початку XX
століття і сучасних архітектурних шедеврів, де застосовуються покриття з
оболонок – гіперболічного параболоїда і однополосного гіперболоїда. В
результаті зроблені висновки про вагомість застосовуваних оболонокпокриттів.
Ключові слова: гіперболічний параболоїд, однополосний гіперболоїд, теорія
поверхонь, каркас, оболонка-покриття, стрижнева конструкція.
Abstract This article describes the theoretical bases and historical information
of the application surfaces of the second order in architecture and civil engineering.
The features of the architectural designs of the early XX century and modern
architectural masterpieces describes in the paper, which applied coating membranes
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- hyperbolic paraboloid and the hyperboloid one-sheet. As a result the conclusions
about the significance of the applied membranes-coatings.
Keywords: hyperbolic paraboloid, the hyperboloid one-sheet, theory of surfaces,
the frame, the shell-coating, rod design.
Вступ. Сучасна архітектура багата прикладами різноманітних форм
будівель і споруд. Архітектура – це мистецтво в часі (Рікардо Бофіл), тому
поява нових екологічно безпечних матеріалів, конструкцій з покращеними
властивостями, сучасних технологій виробництва призводить до виникнення
нових архітектурних ідей, які втілюються в життя. Протягом минулого
сторіччя, починаючи з моменту винаходу, і по сьогоднішній день користуються
великим успіхом у архітекторів такі конструкції, як оболонки-покриття, у яких
основна перевага - це можливість перекриття прольоту без проміжних опор.
Основний текст. З досвіду архітектурного проектування можна зробити
висновок, що в архітектурних формах використовуються прості поверхні
циліндра, конуса, сфери та ін. Властивості цих поверхонь обертання вивчені
досить широко. Але сьогодні архітектура не стоїть на місці, і архітектори все
частіше звертаються до більш складних поверхонь другого порядку. До них
відносять гіперболічний параболоїд, однополосний гіперболоїд, перетини і
видимі контури яких є кривими другого порядку. Вони складаються з двох
сімейств прямих, що взагалом дає переваги при зображенні на кресленні,
проектуванні та виготовленні арматури та опалубки.
Виходячи з широкого застосування в практиці різних поверхонь, стає
зрозумілою необхідність кожному архітектору орієнтуватися в теорії завдання,
конструювання і зображення поверхонь. Новаторами в цьому напрямку були
професори Котов В. І. та Рижов Н.Н., яких прийнято вважати засновниками
сучасної теорії поверхонь. Професор Рижов Н.Н. запропонував сформулювати
для отримання будь-якої поверхні закон каркаса і виділити найменшу
сукупність геометричних елементів, яка називається визначником поверхні. Він
показав, що існує три принципових способи завдання каркаса – аналітичний,
графічний і конструктивно-кінематичний і розглянув питання параметризації
форми і стану поверхні в просторі. Лінійчатий або точковий каркаси поверхонь
дозволяють задавати їх з будь-яким ступенем точності. Лінійчаті каркаси
поділяються на прості і сітчасті (у тому числі трисіть), коли вони утворені
одним, двома або трьома пересічними сімействами ліній. Як відомо, каркас
характеризується щільністю, тобто частотою розташування ліній на поверхні.
Розрізняють безперервний і дискретний каркаси. У першому випадку поверхня
аналітично і графічно визначається точно. Для дискретного каркасу окремі
точки поверхні визначаються наближено інтерполюванням.
Говорячи про особливості геометрії конструювання поверхні
гіперболічного параболоїда (однієї з найбільш поширених у практиці поверхонь
другого порядку, які застосовуються для конструювання оболонок), можна
зробити висновок, що всі аналогічні поверхні мають загальну нескінченно
віддалену дотичну площину. Геометрично це виражається так: твірна – пряма
лінія, в якості направляючих - дві прямі лінії, а також задана площина
паралелізму.
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Вперше у світовій практиці застосування перекриття у вигляді
гіперболічного параболоїда з прямих стрижнів було запатентовано в СРСР в
1928р. Макаровою Т. (патент №5568 «Перекриття у вигляді гіперболічного
параболоїда»).
У подальшому, вже після Другої Світової війни, гіперболічні параболоїди
стали більш поширені у всьому світі. Однак, наприклад, за словами Курта
Зігеля, важко встановити, кому ж саме належала «пальма першості» в складанні
першого проекту оболонок у вигляді гіперболічних параболоїдів. В той час
оболонки споруджувалися як з металу, так і з бетону шляхом монолітної
заливки опалубки з прямими стрижнями арматури без єдиного згину.
В історію розвитку архітектури увійшло чимала кількість архітекторів, які
використали в своїх творіннях конструкції оболонок типу гіперболічного
параболоїда. Серед них Фелікс Кандела – іспансько-мексиканський архітектор,
який вважається творцем залізобетонних конструкцій – оболонок. Метод
Кандели дуже простий: навіть якщо його проекти були творчо сміливими і
відштовхувалися від його багатої фантазії, їх втілення в життя завжди
демонструвало чіткий зв'язок між геометрією і реалізацією цих структур у
просторі. Його шедеври - Павільйон «Космічні промені» (1951р.) для кампусу
Національного Автономного Університету Мехіко - проект, який був даний
мексиканським урядом; океанографічний музей м. Валенсія, який
спроектований у вигляді квітки латаття. Одним з непростих рішень, що стоять
перед архітекторами даного проекту музею, був вибір матеріалу для покриття
каркаса. Цей оригінальний вибір зробили Фелікс Кандела у співдружності з
талановитими архітекторами тієї епохи. Павільйон «Гіпар» Лінкольн-центру в
Нью-Йорку архітекторів Елізабет Диллер і Рікардо Скофидио: на
нестандартному асиметричному даху у формі гіперболічного параболоїда
розміщений зелений газон. Таке творіння безсумнівно радує око відвідувачів
своєю яскравістю і незвичністю.
По всьому світу розташована велика кількість будівель з дахом у формі
гіперболічного параболоїда. Стадіони, спортивні і розважальні комплекси, які
виникають сьогодні в світі, є сучасними творами архітектури. Наприклад,
тенісний комплекс Ци Чжун (Qizhong Forest Sports Arena City), Шанхай, Китай;
стадіон Melbourne Rectangular Stadium (AAMI), Мельбурн, Австралія; стадіон
Aviva, Дублін, Ірландія; спортивний зал Yoyogi в Токіо, Японія; гоночна траса
Yas Marina Circuit, Абу-Дабі.
В наш час однополосний гіперболоїд залишається затребуваною та
актуальною формоутворюваною поверхнею, не дивлячись на те, що вже
пройшло більше століття з моменту застосування даної поверхні в практиці
будівництва.
Як відомо, однополосний гіперболоїд є загальним виглядом складної
поверхні другого порядку. В інженерній практиці використовується приватний
вид - однополосний гіперболоїд обертання, який відрізняється тим, що його
горизонтальні перетини є колами. Його можна одержати різними способами:
обертанням навколо осі, з якаою схрещується довільна пряма, обертанням
гіперболи навколо осі та ін.
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Найвідоміший і найпоширеніший приклад однополосного гіперболоїда в
будівництві - це, так звані, вежі Шухова. Гиперболоїдну форму такої вежі ввів в
архітектуру В.Р. Шухов (патент Російської імперії №1896 від 12 березня 1899
року, заявлений В.Р. Шуховим 11.01.1896р.). Вежі можуть використовуватися
для будівництва водонапірних веж, маяків, радіощогл. Жорсткість вежам
надають перетин стрижнів між собою і спеціальні кільця жорсткості. Для того
щоб зберегти ритм перетинів при збільшенні висоти вежі, необхідно
збільшувати кількість стрижнів. Ще один варіант – це ставити гіперболоїди
один на один при збільшенні висоти. Саме цю ідею реалізував інженер В.
Шухов в 1911 році при будівництві двох'ярусної водонапірної вежі в Ярославлі
(висота близько 40м). За проектом Шухова споруджено в 1910 р.
Аджигольський маяк під Херсоном, висота сітчастої конструкції якого
дорівнює 68 м (60 стрижнів і 27 кілець жорсткості).
У розглянутих вище прикладах стрижнева система дозволяє розкрити
геометричні особливості використовуваної поверхні. Але нічого не стоїть на
місці і вже у середині ХХ століття вона починає використовуватися по-іншому.
Науковий центр в Сент-Луїсі, США, побудований в 1963 році, покритий
суцільної бетонної оболонкою у формі однополосного гіперболоїда. Втілення
нових ідей у наші дні - гіперболоїдна телевежа в Гуаньчжоу (друга за висотою в
світі), торгово-розважальний комплекс «Хан-Шатир» в Астані (архітектор
світового рівня Норман Фостер). Гіперболоїдна форма споруди триває від
покриття до першого поверху і далі поширюється на навколишній ландшафт.
Оболонка підтримується металевою конструкцією з ферми в ділянці горловини
поверхні. Для того щоб «згладити» форму поверхні, каркас гіперболоїдних
оболонок, в основному, складається з великої кількості елементів. А прикладом
нетрадиційного підходу є диспетчерська вежа в мінімалістичному стилі
аеропорту Барселони, створена архітектором Рікардо Бофілем, з робіт якого
можна вивчати еволюцію архітектури ХХ століття.
Висновок. Виходячи з особливостей гіперболічних поверхонь, можна
зробити висновок, що для втілення в життя нових нестандартних та
оригінальних ідей молодих архітекторів, які йдуть в ногу з часом, необхідно
використовувати гіперболоїдні конструкції. Вони вдало вписуються в сучасну
архітектуру, ефектно сприймаються оточуючими, відносно легко будуються,
красиві, пластичні, можуть бути симетричними чи асиметричними. А при
використанні сучасних будівельних матеріалів і технологій можуть бути ще й
економічно вигідними, що має сьогодні дуже велике значення.
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ENERGY EFFICIENCY OF BUILDINGS AS THE IMPORTANT FACTOR
OF MODERN CONSTRUCTION
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Анотація. Енергоефективність будівель істотно впливає на якість
життя сучасної людини. Проте всі технології та матеріали забруднюють
навколишнє середовище. Найбільш ефективними нині визнані відновлювані
джерела енергії, потенціал яких за мірками життя людства є
невикористаним, на відміну від істотно вичерпаних традиційних ресурсів.
Робота присвячена вивченню підстав енергетичної ефективності будівель для
подальших досліджень можливості впровадження цих технологій в сучасних
реаліях. Впровадження енергоефективних технологій як сприяє збереженню
екології, так і підвищує умови життя. Із розвитком науки постійно
створюються нові засоби керування енергією природи, що з часом допомагає
зберігати вичерпні природні ресурси.
Ключові слова: енергоефективність будівель, відновлювальна енергія,
автономна будівля, геотермальний колектор
Abstract. The energy efficiency of buildings significantly affects the quality of
life of modern man. However, all the technologies and materials cause the
environmental pollution. At present renewable energy sources remain continuously
available and are recognized as the most efficient, because their potential is not used
– measured in human life‐spans, – in contrast to substantially exhausted traditional
resources. The work examines the grounds of buildings’ energy performance for the
further research of the possibilities to implement these technologies in the modern
world. The introduction of energy efficient technologies both helps to protect the
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environment and improves living conditions. The new possibilities in managing the
energy of nature are being constantly created with the development of science
allowing conserving exhaustive natural resources.
Key words: energy efficiency of buildings, renewable energy, autonomous
building, geothermal collector
Вступ. У зв’язку з безперервним стрімким зростанням масштабів
споживання все більш активно розвиваються технології енергозбереження в
будівництві. На витрати енергії та середовище у приміщенні істотно
впливають: огороджувальні конструкції, опалювальна система, системи
вентиляції і кондиціонування та гарячого водопостачання, рівень організації і
автоматизації систем управління, освітлення, електричне обладнання в
приміщенні.
Огляд літератури. Питання енергоефективності потребує комплексних
досліджень і участі спеціалістів як у технічних науках, будівництві, так і в
економіці, юриспруденції і навіть соціології. В Україні питаннями
енергоефективності у будівництві займаються Абєлєшов В.І., Агєєва Г. М.,
Бараннік В.О., Євтушенко В.А., Єпіфанцева С.В., Земляний М.Г.,
Комеліна О.В., Лівінський О.М., Лялюк О.Г., Нечепуренко Д.С., Петрова Л.В.,
Сердюк В.Р., Тімченко Р.О., Фаренюк Г.Г., Шевцов А.І., Шевчук О.В.,
Щербініна С. А. та інші дослідники, вивчаючи можливості підвищення
енергоефективності будівель та споруд шляхом збільшення теплоефективності
огороджувальних конструкцій, розробки нормативної бази, впровадження
нових матеріалів та методів при зведенні і реконструкції будівель тощо.
Енергоефективність будівлі визначається раціональним використанням
енергетичних ресурсів. Використання меншої кількості енергії для
забезпечення того ж рівня енергетичного забезпечення будівель або
технологічних процесів на виробництві відрізняється від енергозбереження
раціональним підходом і призводить до значної економії ресурсів і підвищення
продуктивності промисловості і конкурентоспроможності. Розумне ставлення
до екологічних проблем (адже при цьому зменшується викид парникових газів
в атмосферу, втрати води в системах водопостачання та каналізації тощо) також
економічно вигідно, оскільки значно знижуються необґрунтовані затрати на
будівництво, паливо та інші природні ресурси, що сприяє впровадженню і
дотриманню Кіотського протоколу (прийнятого в Японії у 1997 р. на додаток
до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, що зовов’язує розвинуті країни і
країни з перехідною економікою скоротити або стабілізувати викиди
парнікових газів). Спеціальні енергоефективні системи передбачають
контрольовані і якнайбільш природні способи подачі тепла, електроенергії,
вентиляції, води, освітлення (плазмові світильники на основі сірки), опалення
(інфрачервоне опалення, теплоізоляційні матеріали) саме під час перебування
людини у приміщенні. Впровадження енергоефективного освітлювального
обладнання нині найбільш поширене (світодіоди тощо), оскільки саме затрати
на освітлення зростають найшвидше (22% в країнах ЄС на 2013 рік [2]), а тому
вимагають максимального зниження.
Спроби максимально збільшити ефективність часами призводять до
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непередбачуваних аварій: найбільші техногенні катастрофи стались на атомних
станціях Чорнобиля та Фукусіми. Тому все більше звертаються до джерел
відновлюваної енергії. Енергоефективність будівлі значно допомагає
підвищити використання джерел «зеленої» енергії, потенціал якої, за мірками
життя людства, є невикористаним, на відміну від традиційних ресурсів, які
людина виснажує і більшість з яких вже майже вичерпано.
До джерел відновлюваної енергії відносяться: енергія сонця й вітру,
геотермальні джерела, гідроенергія, а також енергія приливів (оскільки двічі на
день гравітаційні сили Сонця і Луни змінюють рівень води, і ці коливання
можуть досягати 18 м – в канадській затоці Фанді), океанських хвиль
(потенціал ударної потужності всіх океанських хвиль у світі прирівнюється до
сонячної енергії), біоенергія (відходи органічних речовин є ефективним
біопаливом), енергія водню (виробництво в процесі електролізу для
транспортних та інших потреб). Найбільше в світі схвильовані надмірним
використанням електроенергії (і відповідно, надмірним вживанням корисних
копалин і нафти, що шкодить Землі і стрімко скорочує ресурси людини), а тому
сонячних електростанцій на сьогодні створено більше за інші.
Але є і недоліки «зеленої» енергії. Непомірно шкідливішими за інші є
гідроелектростанції через руйнування природного ландшафту, втрату лісів і
родючої землі, негативний вплив на біогеоценоз, «цвітіння» води і втрата
біологічних видів (здебільшого риб), підтоплювання і заболочування берегів
тощо. Деякі елементи станцій мають надмірно високу ціну і непостійну
здатність виробляти енергію. Сонячні електростанції з максимальною
ефективністю працюють лише вдень; ціна фотоелементів дорога, екологічну
проблему створюють отруйні речовини у фотоелементах (свинець, кадмій,
галій, миш’як тощо) та їх шкідливе і цілком неекологічне виробництво (тому
намагаються створювати інші фотоелементи і розробити інші механізми
отримання енергії). У країнах першого світу все більш актуальною проблемою
стає утилізація сонячних батарей через 10-20 років використання (у зв’язку з їх
непомірною шкодою, неможливістю знищення або безпечного заховання навіть
у ґрунті через вплив на оточуюче середовище).
Розвивається нині напрямок утилізації тепла. Значну кількість теплової
енергії для забезпечення низки технологічних процесів (підігрів води тощо)
можна заощадити установкою систем утилізації тепла відпрацьованих
технологічних вод у промисловому секторі, що скорочує енергоємність і
експлуатаційні витрати. В холодильних установках завдяки реалізації систем
утилізації тепла можливо вживати теплову енергію від конденсаторів установок
для підігріву води, повітря, різноманітних технічних цілей.
Одним з найперспективніших є напрямок використання геотермальної
енергії. В системах теплопостачання та кондиціонування повітря застосування
теплових насосів дозволяє забезпечити гаряче водопостачання і обігрів у
житлових, виробничих та офісних будівлях протягом цілого року. Тепловий
насос (помпа) вбирає теплову енергію з землі (води, повітря) і передає її у
приміщення, що дозволяє заощадити до 75% енергії (25% потребує помпа для
роботи). За принципом роботи тепловий насос аналогічний до холодильника,
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лише тепло переноситься із зовнішнього середовища в систему опалення.
Сприймаючи теплову енергію, наприклад, ґрунту (на глибиі 5-7м температура
майже незмінна протягом року, в Україні – 8-12°С), помпа дозволяє влітку
охолоджувати приміщення, а взимку – обігрівати, зменшуючи витрати на
опалення до 75%, водночас виробляючи і гарячу воду. Технологія є екологічно
чистою, оскільки шкідливі речовини не забруднюють атмосферу.
Можливо використання енергетичного кошика (енергетичної клітки),
площинних геотермальних колекторів та ін. Енергетичний кошик дозволяє
значно збільшити потужність системи, оскільки сумарна площа поверхні труб
перевищує площу поверхні колектора. Встановлюється на глибині 4-5 м.
Діаметр труб складає 32мм, максимальний діаметр конусу – 2.5м. Т.ч.
необхідна площа площинного колектора зменшується на 60%.

Рис.1 Геотермальні колектори:
а) площинний колектор; б) енергетичний кошик
Питання енергоефективності актуальне для житлово-комунального
господарства та промисловості. В Україні дослідженнями займаються Інститут
відновлюваної енергетики НАН України, Міжгалузевий науково-технічний
центр, інші НДІ та приватні підприємства.
Нині популярними стають енергоефективні будинки (екобудинки, активні
й
пасивні,
автономні,
«живі»
та
«розумні»,
низькоенергетичні,
енергозберігаючі, будинки нульового енергоспоживання, будинки з нульовими
викидами вуглецю, будівлі з позитивним енергобалансом або з від’ємним
споживанням енергії тощо), при проектуванні яких передбачено найбільшу
кількість заходів для максимальної майбутньої ефективності, якомога нижчого
споживання енергії. Головна відмінність видів енергоефективних будинків в
річному об’ємі енергоспоживання, який може бути від’ємним або низьким
порівняно зі стандартними будинками. Завжди передбачається: використання
природної енергії, що не призводить до викидів СО2, подача в систему
енергопостачання більшої кількості енергії, ніж споживає сам будинок (за що
держава в цивілізованих країнах сплачує власнику будинку гроші) або
компенсація енергії, що призвела до викидів вуглецю, за рахунок самостійного
виробництва достатньої кількості енергії без викидів СО2 тощо. При цьому
будинок отримує енергію не від викопного палива, а з поновлюваних
природних джерел, використовуючи енергію сонця (великі сонячні колектори і
батареї), вітру (вітряки), морських хвиль, рослин. Окрім зниження впливу на
оточуюче середовище, автономні будинки характеризуються підвищеною
безпечністю та зниженням вартості обслуговування, задовольняють принципам
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«зеленого» будівництва та мало залежать від інфраструктури і суспільних
служб забезпечення, внаслідок чого є найбільш безпечними і комфортними під
час надзвичайних подій, відключення електроенергії, стихійних лих тощо.
Обов’язковими параметрами енергоефективних будинків є: 1) здатність
не лише витрачати мало енергії, але грамотно використовувати ту незначну
енергію, яку вимушені вживати; 2) створення сприятливого мікроклімату в
приміщеннях (вентиляція, температурний режим тощо). Серед основних
вживаних заходів – забезпечення будинку поновлюваними джерелами енергії,
проектування високоефективних систем управління мікрокліматом, створення
сховищ енергії всередині будинку (або під землею), досягнення ефекту в першу
чергу завдяки зменшенню тепловитрат (підвищена термоізоляція,
енергоефективні вікна, мінімізація температурних містків, інфільтрація –
низький рівень проникнення повітря ззовні), а також правильній геометрії
будівлі, зонуванню, орієнтації по сторонах світу, спеціальним ефективним
системам вентиляції, опалювання та охолодження, які мають задовольняти
більш жорстким умовам [3]. В ідеалі опалення відбувається альтернативними
джерелами енергії, а також теплом, яке виділяють люди та побутові прилади.
Установки відновлюваної енергії забезпечують також гаряче водопостачання
(помпи, сонячні водонагрівачі), кондиціонування та охолодження (геотермальні
теплові насоси), додатково до конструктивних та архітектурних рішень.
Для вентиляції замість вікон застосовуються звукоізолюючі герметичні
склопакети, а припливно-витяжна вентиляція приміщень виконується
централізовано через установку рекуперації тепла (теплообмінник
використовує теплоту газів, які виділяються в приміщенні людьми та
приладами, і внаслідок теплообміну обігріває або охолоджує внутрішнє
приміщення,
викидаючи
відпрацьоване
повітря
назовні).
Взимку
передбачається штучне підвищення внутрішньої температури, а влітку –
охолодження завдяки контакту з землею: передбачено підземний повітропровід,
через який входить повітря, нагріваючись там завдяки теплу землі (або
охолоджуючись влітку), і далі поступає в рекуператор, в якому відпрацьоване
домашнє повітря нагріває свіже і викидається на вулицю. Завдяки цим заходам
тепловтрати через огороджувальні поверхні знижуються в 20 разів порівняно з
традиційними будівлями. При цьому зменшується забруднення оточуючого
середовища через викид вуглецевого газу в повітря, витоки води тощо.
Для зведення енергоефективних будинків найчастіше використовують:
1) екологічні традиційні матеріали – дерево, камінь, цеглу, а також легкі бетони
з низькою щільністю і низьким коефіцієнтом теплопередачі (газобетон,
пенобетон), що запобігає надмірних витрат енергії; 2) сучасні ефективні
матеріали, які сприяють раціоналізації та підвищенню ефективності
будівництва – продукти переробки неорганічного сміття (бетону, скла та
металу). Через істотне забруднення атмосфери та оточуючого середовища не
лише невидимими викидами, але й відходами виробництва, використаними
деталями та конструкціями з нешкідливих матеріалів дуже злободенною є
задача утилізації. Країни світу, високо розвинуті технічно (Германія, Японія,
Китай тощо), будують спеціальні заводи для переробки подібних відходів у
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будівельні матеріали для енергоефективних будівель.
Сьогодні в пострадянських країнах автономні котеджи здебільшого
будують ще для власного проживання і за індивідуальними проектами, оскільки
вони коштують набагато більше, ніж звичайні (на 8-10% більше за середні
показники для звичайної будівлі) і недоступні для середнього споживача – але
через роки (від 7-10 до 30 років) вони мають окупитись з лишком завдяки дуже
низьким затратам на утримання та експлуатацію, а також екологічності та
користі для здоров’я (або, принаймні, меншій шкоді). Важливими є фактори
розташування та кліматичних особливостей будинку, наявність різних джерел
енергії. Найбільш ефективно розвиваються «живі» будинки у країнах, де
пристосувались використовувати природну енергію сонця, вітру, води в
промислових масштабах (у Данії, Фінляндії, Канаді тощо).
В Європі прийнято класифікацію будівель залежно від рівня
енергоспоживання. В Україні енергоефективність житлових та цивільних
будівлі визначається за класом, на основі порівняння нормативних та
фактичних значень тепловитрат згідно з ДБН В.2.6-31.2006. Передбачено 7
класів енергоефективності (від А до F), згідно з якими перші два є
ефективними, будинки класу С відповідають нормативним вимогам
енергоспоживання та інші 4 – перевищують їх [1]. Спрощена класифікація
енергоефективних будинків наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація будинків за рівнем електроспоживання
Назва будинку
Коли побудований
Стислий опис
Старий будинок
до 1970-х рр.
300 кВт×год/м2рік
Новий будинок
з 1970-х до 2000р. 150 кВт×год/ м2рік
Будинок низького споживання енергії з 2002 р.
60 кВт×год/ м2рік
Пасивний будинок
з 2002 р.
15 кВт×год/ м2рік
Будинок нульової енергії
з 2002 р.
0 кВт×год/ м2рік
Будинок плюс енергії
з 2002 р.
0 кВт×год/ м2рік
З 2002 р. в Європі не дозволено зведення будівель нижчого стандарту, ніж
будинок низького споживання енергії. Будинок нульової енергії споживає
виключно ту енергію, яку сам виробляє. Будинок плюс енергії виробляє більше,
ніж споживає, завдяки спеціальному обладнанню: сонячним батареям,
колекторам, тепловим насосам, ґрунтовим теплообмінникам тощо.
Значну частину зведених енергоефективних будинків (нині більше за
10 000) створено в європейських країнах (Данія, Фінляндія, Німеччина та ін.),
де прийнято цільові державні програми по приведенню об'єктів регулярної
забудови до умовно-пасивного рівня (будинку ультранизького споживання – до
30 кВт×год/м3 на рік). Також нові підприємства і житлові будинки зобов’язують
обладнувати енергоефективними засобами для часткового самостійного
забезпечення себе необхідними ресурсами (в Іспанії – 30-70% потреб в гарячій
воді, в Ірландії – споживати на 85% менше енергії і викидати в атмосферу на
94% менше СО2, ніж звичайний будинок, у Великій Британії – споживати на
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77% менше енергії і отримати рейтинг ефективності у спеціальної організації, з
точки зору споживання енергії та викидів вуглецевого газу і т.д.). З 2009 р.,
згідно прийнятої країнами Євроспілки Директиви енергетичних показників у
будівництві (Energy Performance of Buildings Directive, чинної від 4.01.2003), до
2020 р. всі нові будинки повинні наближатись до енергетичної нейтральності.
Висновки. Для підвищення енергоефективності будівель важливо
підвищувати ефективність як засобів і обладнання, так і раціоналізувати
споживання. Також доцільно не лише планувати економне енергопостачання,
але вдосконалювати і впроваджувати нові, більш ефективні джерела теплової
енергії або раціонально застосовувати природні, що призводить до значного
зменшення потреб у тепловій енергії. Проте разом із застосуванням новітніх
технологій задля забезпечення екологічної безпеки, необхідні постійні
подальші дослідження у зв’язку з неідеальністю та шкідливим впливом навіть
«зелених» джерел енергії.
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Аннотация. В настоящей работе проведен анализ различных видов
активаций и оценен их вклад в комплексную активацию, которая положена в
основу низкоэнергоемкого производства прогрессивных экологически чистых
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силикатных композитов тепловлажностного твердения по литьевой
технологии. В статье описан комплекс технологических приемов для получения
эффективных и условно-эффективных силикатных композитов на основе
комплексно-активированной
известково-кремнеземистой
смеси,
модифицированной минеральными и неорганическими добавками.
Ключевые слова: энергосбережение, экологически чистые материалы,
активация,
силикаты,
композиты,
тепловлажностное
твердение,
оптимизация, добавки-модификаторы, моделирование.
Abstract. In the present work the analysis of different kinds of activations and
assessing their contribution to the complex activation. Complex activation is based
low intensity production progressive environmentally friendly silicate composites
heat-to-humidity hardening by casting technology. This article describes the
technological devices to obtain effective and conditionally-effective silicate
composites heat-to-humidity hardening on the basis of a complex of activated limesilica mixtures, a modified mineral and inorganic additives.
Key words: energy saving, environmentally friendly materials, activation,
silicates, composites, heat-to-humidity hardening, optimization, additives, modeling.
Вступление.
Отличительная особенность современного строительства — его высокая
энергоемкость. Энергосбережение сегодня рассматривается как одна из
важнейших экономических проблем, так как энергетические затраты
составляют большую часть себестоимости любого вида продукции. В работе
проведен анализ и дана оценка различных видов активаций в комплексную
активацию, которая положена в основу производства прогрессивных
силикатных композитов тепловлажностного твердения по литьевой технологии.
Сегодня современные композиты отличаются разнообразием исходной
базы материалов, соответственно возникает сложность подбора состава для
получения необходимого заданного уровня свойств. Для технологов важна
задача получения оптимальных составов, обеспечивающих заданный уровень
свойств и отвечающих дополнительным требованиям, которые определяют не
только качество, но и долговечность, экологичность, обеспечивают снижение
энерго- и материалоемкости производства.
Обзор литературы. Начало промышленному производству автоклавных
силикатных бетонов положил патент Михаэлиса 1880г. С начала ХХ века этот
материал широко применяется в качестве стенового, однако он имеет ряд
недостатков. В производство внедрены были, в основном, технологии,
основанные на прессовании. Отсюда – высокая плотность и теплопроводность,
низкая водостойкость. Некоторые недостатки были исправлены развитием
производства газо- и пеносиликатов автоклавного твердения. Часто на
украинском рынке приходится пользоваться услугами иностранных фирм,
которые в данных изделиях утилизируют полимерсодержащие и техногенные
материалы других производств, тем самым они уже не соответствуют термину
«экологичные».
Традиционно получение силикатных материалов осуществляется в
автоклавах при повышенной температуре и давлении, что необходимо для
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повышения растворимости кремнеземистого компонента. Следующий этап в
технологии силикатных материалов начался с использования и внедрения в
практику разных видов активаций и различных способов их реализации:
термическая и ее разновидности [1]; химическая - за счет добавок различного
вида и назначения [2]; щелочная и щелочеземельная – за счет введения
компонентов и добавок, которые повышают щелочность среды [3,4];
механическая и механохимическая (МХ) обработка - специальные способы
помола и обработки сырьевых компонентов и другие виды активаций [5, 6].
В ОГАСА была разработана литьевая технология производства
комплексно-активированных силикатных плотных и поризованных композитов
тепловлажностного твердения (ТВТ) при Т=85ºС [7]. По сравнению с
технологией прессования литьевая технология имеет ряд преимуществ,
включая пониженную энерго- и материалоемкость.
Входные данные и методы. Комплексная активация представляет собой
последовательный цикл различных видов активаций компонентов вяжущего и
смеси и включает механическую, механохимическую, химическую,
щелочеземельную, щелочную, сульфатную и термоактивации.
Для решения поставленных задач были реализованы 12 экспериментов,
серии которых дублировались по соответствующим одинаковым планам. В
первой серии два дублируемых эксперимента отличались видом
кремнеземистого компонента (песок и трепел). Во второй серии - видом МХ
обработки смеси (помол и помол с активацией в смесителе-активаторе). В
третьей серии четыре дублируемых эксперимента отличаются видом (первые
два эксперимента) и содержанием извести (вторые два). В четвертой серии
четыре дублируемых эксперимента отличаются видом щелочесодержащих
добавок и сравниваются с бездобавочными составами.
В качестве основных контролируемых показателей использованы
активность (А, мг/г) и водородный показатель рН смесей. Для анализа этих
показателей и систематизации полученных по экспериментальностатистическим (ЭС) моделям результатов разработана информационноаналитическая схема. В рамках анализа предусмотрено также проведение по ЭС
моделям вычислительных экспериментов для определения значений
относительных показателей А и рН. Всего рассмотрено 48 абсолютных
показателей и 34 относительных показателя смеси. Основные сведения
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Оценка влияния отдельных видов активаций на активность и рН смесей
Расшифровка условных обозначений
1
2
3
4

2
Условные Sуд, м /кг трепела (песка)/рН(δрН)
500
600
обозначения 400

Химическая активация
Активность трепела молотого - Атр
Атр
Активность песка немолотого -Апнм
Апнм
Активность песка молотого - Ап
Ап
Относительное изменение А за счет
δАтр/п
замены песка трепелом – δАтр/п= Атр/ Ап
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152

152

51

146/5,64
38/5,21
53/5,21

3.0

2.8/(1,1)

2.6
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Механохимическая активация трепела
1 Атр после МХ обработки - Амхотр
192
Амхотр
2 Относительное изменение Атр за счет МХ
1.34
δАмхотр
обработки - δАмхатр= Амхотр/ Атр
Механохимическая активация песка
1 Ап после МХ обработки - Амхоп
68
Амхоп
2 Апнм после МХ обработки-Амхонмп
Амхопнм
3 Относительное изменение Ап за счет МХ
1.51
δАмхоп
обработки - δАмхоп= Амхоп/ Ап
4 Относительное изменение Анмп за счет МХ
δАмхопнм
обработки - δАмхонмп = Амхонмп /Апнм
Щелочеземельная активация
1 Активность вяжущего (И= 20%) - Ав
145,9
Ав
2 Активность вяжущего (И= 10%) - Ав(и=10%)
Ав(и=10%) 132,8
3 Относительное изменение Ав за счет
изменения содержания извести 1,1
δАщзи%
щз
δА и%=Ав(и=10%)/Ав
4 Ав на негашеной извести (И= 20%) - Ав
145,9
Ав
5 Ав на гашеной извести (И= 20%) -Ав(г.и)
123,6
Ав(г.и)
6 Относительное изменения Ав за счет замены
1,18
δАщз
вида извести – δАщз=Ав/Ав(г.и) (И=20%)
Щелочная активация
1 Ав с добавкой жидкого стекла - Ав+ж.ст.
170,4
Ав+ж.ст.
Относительное изменение Ав за счет введе2
1,18
δАщелж.ст.
ния добавки ж.ст.- δАщелж.ст.= Ав+ж.ст./Ав
3 Ав с добавкой щелочи - Ав+NaOH
179,3
Ав+NaOH
Относительное изменение Ав за счет введе4
δАщелNaOH 1,25
ния добавки щелочи- δАщелNaOH= Ав+NaOH/А
5 Ав с добавками жидкого стекла и щелочиАв+ж.ст.+
182
Ав+ж.ст.+NaOH
NaOH
6 Относительное изменение Ав за счет
совместного введения щелочесодержащих
1,26
δАщел
щел
добавок - δА = Ав+ж.ст+NaOH./Ав
*- в таблице представлены максимальные значения А, рН

186/5,64

191

1.3/(1)

1.25

72/5,26
44/5,26

70

1.63/(1,03)

1.42

1.16/(1,03)
134,8/9,8
130,7/9,5

140,9
132

1,04/(1,05)

1,07

134,8/9,8
121,9/9,1

140,9
121,2

1,11/(1,1)

1,16

169,5/10,6

169,6

1,26/(1,3)

1,21

179,4/10,9

178,7

1,33/(1,32)

1,27

176,5/12,1

177,5

1,33/(1,36)

1,25

Результаты. Обсуждение и анализ. Для определения вклада химической
активации за счет замены песка трепелом было проведено 2 аналогичных
эксперимента на известково-кремнеземистом и известково-трепельном
вяжущем с различной Sуд кремнеземистого компонента по 24-точечному 6факторному плану. В качестве трех независимых факторов в экспериментах
варьировались содержание добавок щелочи - Сщ=(0,5÷1)%, жидкого стекла
Сж.ст.=(1÷5)% и гипса Сг=(2÷4)%. В качестве трех зависимых смесевых
факторов фиксировалась площадь удельной поверхности Sуд отдельно трепела и
отдельно песка на одних и тех же уровнях: 400, 500 и 600 м2/кг. На первом
этапе эти системы не подвергались МХ обработке.
По результатам двух экспериментов были рассчитаны ЭС модели [8] и
построены диаграммы, которые описывают изменение абсолютных
активностей смесей на песке (рис. 1а), трепеле (рис. 1б) и изменение
относительной активности смеси за счет замены песка трепелом с различной
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удельной поверхностью (рис. 1в). В зависимости от вида кремнеземистого
компонента, активность смесей изменяется в широких диапазонах, в частности,
на трепеле - от 96 до 152 мг/г – в 1,6 раза, на песке - от 48 до 60 мг/г – в 1,25
раза. В результате, за счет полной замены песка трепелом, активность смеси
может быть увеличена до 3-х раз (рис. 1в). Помол трепела до заданной
удельной поверхности (отдельно от песка и извести) позволяет дополнительно
регулировать активность смесей (треугольные диаграммы на рис 1 б) в
интервале от 20 до 30%.
а)

б)

lnАнп= +3.888υ1 +0.271υ1υ2
+3.882υ2 +0.332υ1υ3
+3.819υ3 +0.570υ2υ3
+0.046υ1х4
+0.084υ2х4
+0.078υ3х4

2

±0х 4
2
+0.024х 5
2
+0.030х 6

±0υ1х5
+0.027υ2х5
-0.028υ3х5

±0υ1х6
+0.361υ2х6
±0υ3х6

2

lnАнтр= +4.634υ1 +0.361υ1υ2

±0х4х5
±0х4х6
±0х5х6

+4.603υ2 +0.455υ1υ3
+4.554υ3 +0,863υ2υ3
+0.081υ1х4
+0.141υ2х4
+0.127υ3х4

(1)

-0.024х4х5
-0.007х4х6
+0.012х5х6

-0.023х 4
2
±0х 5
2
+0.035х 6

-0.03υ1х5
+0.024υ2х5
-0.056υ3х5

-0.051υ1х6
±0υ2х6
-0.144υ3х6

(2)

Ап

(2)

Атр

ΔА

в)

ln(Антр/Анп)= +1.191υ1 +0.33υ1υ2

+1.203υ2 +0.455υ1υ3
+1.554υ3 +0,863υ2υ3

δАтр/п=Атр/Ап

+0.051υ1х4
+0.081υ2х4
+0.077υ3х4

2

-0.013х 4
2
±0х 5
2
+0.015х 6

±0υ1х5
±0υ2х5
-0.06υ3х5

±0х4х5
-0.002х4х6
±0х5х6

-0.021υ1х6
±0υ2х6
±0υ3х6

(3)

Рис.1. Изменение абсолютных значений активностей необработанных в
смесителе-активаторе смесей с заданной Sуд=400, 500 и 600 м2/кг
кремнеземсодержащих компонентов: а) на песке, б) на трепеле, в) изменение
относительной активности смесей за счет замены песка трепелом.
Из изложенного следует, что химическая активация в виде замены песка
трепелом является эффективным способом повышения активности смесей и,
как технологический прием, способствует снижению энергоемкости
производства, так как энергозатраты на помол трепела в 8-10 раз меньше, чем
кварцевого песка.
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На следующем этапе определено влияние МХ обработки на эти же
известково-кремнеземистые и известково-трепельные смеси. Влияние МХ
обработки оценивалось как отношение значений активностей и водородных
показателей механоактивированных смесей к необработанным.
По аналогии с предыдущим этапом, по результатам экспериментов были
рассчитаны ЭС модели. Анализ ЭС моделей показал, что активность МХ
обработанных известково-трепельных смесей изменялась от 152 до 192 мг/г, а
МХ обработанных известково-кремнеземистых – от 51 до 68 мг/г. За счет
полной замены песка трепелом в МХ обработанных смесях их активность
максимально увеличивается до 2,1 раза, а в неактивированных, как было
показано ранее, – до 3,0 раз. Интервал изменения (ΔА=Аmах-Аmin) активностей
систем на трепеле после МХ обработки сокращается, а на песке –
увеличивается, т.е. МХ обработка изменяет состояние смеси таким образом, что
интервал изменения активности на трепеле меньше в 1,8 раза, чем на песке.
Абсолютное значение максимальной активности МХ обработанных смесей, по
сравнению с необработанными, также увеличивается меньше на трепеле чем на
песке: на трепеле – до 34% и на песке - до 63%. Из изложенного следует, что
замена песка трепелом эффективнее для необработанных смесей. Но
реализовать замену песка трепелом возможно только в условиях МХ обработки
за счет снижения вязкости смеси, поэтому МХ обработка - это важный
технологический прием, который, в первую очередь, обеспечивает без
повышения водотвердого отношения возможность введения трепела.
В работе для повышения щелочности среды использован важный
технологический прием - замена гашеной извести на негашеную.
Сравнительный анализ активностей смесей на гашеной и негашеной извести
показал, что активность вяжущего на негашеной извести в сравнении с гашеной
на 11-18% больше. Увеличение содержания извести в два раза повышает
активность только до 10%, а замена вида извести – до 18% (табл.1). При
одновременной замене вида извести и увеличении ее содержания активность
увеличивается на 18%, что не может являться причиной повышения прочности
до 15 раз, следовательно, можно предположить, что повышение прочности, в
первую очередь, связано с экзоэффектом негашеной извести.
Применение негашеной извести взамен гашеной и увеличение ее
содержания в 2 раза приводит к повышению рН с 9,1 до 9,8, но еще не
достигает рекомендуемого уровня значений. Для повышения рН смеси были
введены добавки щелочесодержащего жидкого стекла и щелочи. Анализ их
влияния на активность рекомендованного к внедрению вяжущего, состоящего
из извести, песка и трепела в заданном соотношении, показал, что если
активность вяжущего составляет 146мг/г, то введение добавки жидкого стекла
способствует увеличению активности до 170мг/г, т.е. на 26%, добавки щелочи
- до 180мг/г, т.е. на 33%, а за счет совместного введения этих добавок – на 33%.
Однако именно совместное использование этих двух добавок обеспечивает
требуемое значение водородного показателя рН≥12. Увеличение Sуд трепела
также способствует увеличению рН, но не более чем на 5%, и это следует
учитывать при подборе оптимального количества щелочесодержащих добавок.
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Значения рН смесей на Sуд=500м2/кг для каждого вида активаций приведены в
таблице 1.
Применение негашеной извести взамен гашеной, увеличение ее
содержания в вяжущем, с учетом существенного влияния экзотермического
эффекта на прочность, введение щелочных добавок в повышенных по
сравнению с необработанными смесями количествах и проведение совместной
активации вяжущего с мелкозернистым (МЗ) заполнителем может быть
обеспечено только в условиях МХ активации. Поэтому МХ обработка – это
важный технологический прием, который, кроме возможности введения
трепела взамен части песка, обеспечивает возможность применения негашеной
извести и щелочесодержащих добавок в повышенных количествах.
Можно заключить, что при изготовлении силикатных изделий
рационально корректировать состав смеси по рН применением
щелочесодержащих и щелочных добавок как по литьевой технологии, так и по
традиционной технологии прессования с обработкой смесей в скоростных
смесительных агрегатах.
Таким образом, разные виды и способы активации вносят различный вклад
в комплексную, сопровождаются своими важными, положительными
технологическими эффектами, которые взаимообуславливают возможность
проведения комплексной активации.
Причем, вклад отдельных видов
активации должен оцениваться не только величиной активности и рН
дисперсных систем, а порой, в первую очередь, сопутствующими
технологическими эффектами, которые сопровождают данный вид активации и
обеспечивают возможность реализации последующих видов активации.
Анализ влияния технологических процессов и сопутствующих им
эффектов и оценка их роли в общем процессе активации показал, что все
явления и процессы взаимообусловлены и связаны и представляют собой
комплекс (рис.2).
Таким образом, регулируя вклад разных видов активаций всеми
исследуемыми факторами в комплексную, с учетом сопутствующим им
технологических эффектов, можно целенаправленно управлять свойствами
силикатобетонных смесей и композитов на их основе.
Следующим этапом было исследование физико-механических и
строительно-эксплуатационных
свойств
полученных
комплексноактивированных композитов [9,10]. В результате анализа ЭС моделей, которые
описывают изменения физико-механических и строительно-эксплуатационных
свойств композитов, рассчитанных по описанному выше плану, установлено,
что: прочность при сжатии Rсж под влиянием исследуемых факторов
изменяется от 138 до 181кгс/см2. Водостойкость характеризовалась
коэффициентом размягчения: kp≥0,9 (kpmax=1). Морозостойкость F≥35 циклов.
Плотность ρ=1350÷1500кг/м3. Теплопроводность λ=0,3÷0,4 Вт/м∙К. Влажность
Wсорб≤15%. Трещиностойкость характеризовалась критическим коэффициентом
интенсивности напряжений kIc, kIc=0.91÷1.64 МПа·м-0.5. Усадка ε<0,3мм.
Степень карбонизации изменяется незначительно - на 10%. Пористость общая
Побщ =38÷44%, а Потк=19÷26%. Величина рН изменяется от 11,5 до 12,1.
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Комплексно-активированные силикатные композиты ТВТ
О+Д+С.А.
рН=5,41Н2МХО
А=130

Rсж–В10,
ρ=1350-1400кг/м3,
F35,
λ=0,3-0.33Вт/м∙К,
kр=1

Н2О+Д+С.А.

рН=5,4 ХИМ А=105

ТВТ (Т=85⁰С)

рН=5,41 МЕХ

ПВ
рН=12,4
Т=40-20⁰С

рН=5,21 МЗЗ

рН=9,8 Щ/З

СМЕСЬ рН=12,1

А=85

А=38

А=146

ОК=15-17см
Т=40-50⁰С

рН=12,1 ЩЕЛ А=182

Рис.2. Структурная модель комплексной активации
В настоящем исследовании проведена многокритериальная оптимизация
составов
комплексно-активированных
силикатных
композитов
тепловлажностного твердения для эффективных штучных стеновых изделий.
Многокритериальная оптимизационная задача (табл. 2) заключается в
следующем: получить эффективные и условно-эффективные стеновые
материалы и изделия нормированных марок по плотности, прочности,
морозостойкости с учетом параметров состояния, структуры и стойкости.
Рассмотрены 3 задачи, которые обеспечивают получение условноэффективного стеновых блоков класса В15 и эффективных стеновых блоков
класса В10 с kр=1 (λ≥0,34Вт/м·ºС) и с λ≤0,33Вт/м·К (kр<1) с улучшенными
показателями усадки, трещино- , карбонизационной стойкости и др.
Для решения многокритериальной задачи предложен следующий алгоритм
поэтапной оптимизации. Первый этап – это выделение комплекса основных
критериев качества на основе действующей нормативно-технической
документации. В настоящем исследовании анализировались следующие
показатели качества: Rсж, F, λ, ρ. Второй этап – это дополнительные критерии
качества на основе действующей нормативно-технической документации.
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3-ий этап

2-ой этап

1-ый этап

Анализировались: ε, Wсорб и Wотп, сроки схватывания. На третьем этапе было
проведено обоснование вспомогательных критериев качества и направлений их
оптимизации, которые определяются научными исследованиями. Данный этап
обеспечивает улучшения качества изделий за счет учета не входящих в
действующие стандарты показателей при сравнении конкурирующих вариантов
решений. В качестве дополнительной
информации на третьем этапе
анализировались параметры, определяющие деформационные свойства
силикатных композитов ТВТ, а также параметры структуры и состояния
силикатобетонной смеси на стадии приготовления смеси.
Таблица 2
Многокритериальная оптимизация свойств по условиям получения
эффективных стеновых изделий
Алгоритм и основные этапы многокритериальной оптимизации
Критерии качества
Обоснование
Условия оптимизации
Rсжmax
λmin
kpmax
Основные
Rсж, МПа
Нормативные
В15
В7,5
В10
критерии
документы
F , цикл
F35
F≥50
F≥50
3
ДСТУ Б
ρ, кг/м
1500
1350
1350
В.2.7-36:2008
λ, Вт/м·К
0.38
0.32
0.34
Дополниε, мм/м
Нормативные
0,3
0,3
0,2
тельные
документы
Wсорб, %
12
12
12
критерии
ДСТУ Б
Wотп,%
18
18
18
Сроки
ДСТУ Б
Начало - не ранее 30 мин
схватывания
В.2.7-24-95 Конец – не позднее 12 часов
-0.5
Вспомога- kIc, МПа∙м
1,6
1,5
1,5
тельные
kр
0,95
0,98
1
Научнокритерии
Kст
42
40
40
исследоваПотк, %
24
20
20
тельские
Побщ, %
38
42
42
изыскания
А, мг/г
175
182
182
рН
11,5≤ рН≤12,5

На основании проведенных исследований разработаны оптимальные
составы, которые обеспечивают получение стеновых изделий с улучшенными
физико-механическими и строительно-эксплуатационными свойствами.
Эффективные полнотелые блоки: Rсж–В10, ρ=1350-1400кг/м3, F50,
λ=0.33Вт/м∙К, kр=1; дополнительные критерии качества: kIc=1,5МПа∙м-0.5,
W=12%, ε=0,3мм/м, рН≈12 и пустотелые блоки: Rсж–В7,5, ρ=1250кг/м3, F50,
λ≤0.32Вт/м∙К, kр=0,95; дополнительные критерии: W=12%, ε=0,2мм/м, рН≈12.
Условно-эффективные полнотелые блоки: Rсж–В12.5-15, ρ=1450-1550кг/м3, F35,
λ=0.38 Вт/м∙К, kр=0.95, дополнительные критерии: W=13%, ε=0,3мм/м, рН≈12,
kIc=1,3МПа∙м-0.5.
Заключение и выводы
1. Получены
новые,
прогрессивные,
экологически
чистые,
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низкоэнергоемкие силикатные композиты с улучшенными физикомеханическими и строительно-эксплуатационными свойствами на основе
предложенной комплексной активации мелкозернистой силикатобетонной
высокоподвижной смеси по литьевой технологии.
2. Теоретически
обоснована
и
экспериментально
подтверждена
целесообразность применения предложенных видов активаций, дана оценка
количественного вклада отдельных видов активаций и сопутствующих им
технологических эффектов в комплексную для получения силикатных
композитов пониженной энергоемкости. Показано, что предложенные виды
активаций представляют собой комплекс.
3. На основании проведенных исследований разработана технология и
рекомендованы составы для получения эффективных и условно-эффективных
стеновых блоков пониженной энергоемкости с улучшенными физикомеханическими и строительно-эксплуатационными свойствами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕАВТОКЛАВНОГО ПЕНОБЕТОНА
ПГУ им.С.Торайгырова,
Павлодар, Ломова, 64, 140003
Kuderin M.K., Torpishev Sh.K., Yarmakovsky V.N.
INCREASING PERSPECTIVE EFFICIENCY OF NON-AUTOCLAVE FOAM
CONCRETE REDUCED DENSITY
S. Toraighyrov Pavlodar State University,
Pavlodar, Lomova, 64 140003

Аннотация. В работе рассматривается результаты исследований по
разработке составов и технологии изготовления теплоизоляционных стеновых
мелкоштучных изделий из неавтоклавного пенобетона плотностью в сухом
состоянии до 250 кг/м3 и прочностью при сжатии до 1,0 МПа.
Ключевые слова: неавтоклавного пенобетона, плотность, технология,
теплоизоляционных стеновых мелкоштучных изделий, конструкция, кирпич,
Abstract. In this paper we describe the use of the results of studies on the
development of structures and technology manufacturing heat-insulating wall of
small pieces products of non-autoclave foam concrete density in dry condition until
250 кg/м3 and compressive strength to 1,0 МPа.
Key words: non-autoclave foam concrete, density, technology, heat-insulating
wall of small pieces products, structure, brick, cast-in-situ reinforced concrete.
Вступление. При выборе конструктивного решения наружных стеновых
ограждений необходимо весьма избирательно подходить к перспективе
применения так называемых “эффективных” полимерных и волокнистых
утеплителей не только в качестве базового материала, но и для теплоизоляции
мостиков холода в местах теплопроводных железобетонных включений от плит
перекрытий, колонн и стен, а также по периметру оконных проемов.
Проблемы энергоресурсосбережения в строительстве определяют
необходимость развития технологий производства материалов, альтернативных
широко распространенным «эффективным» утеплителям. Одним из наиболее
перспективных материалов такого класса является неавтоклавный пенобетон,
характеризующийся
относительно
высокими
эксплуатационными
и
теплозащитными свойствами, низкой себестоимостью и начальной
капиталоемкостью производства.
Для расширения заводского производства изделий и конструкций из
неавтоклавного пенобетона необходимо решение целого ряда технических и
технологических проблем, в частности, снижения средней плотности с 450-500
до 150-250 кг/м3 и существенного повышения марочной прочности, сокращения
сроков схватывания, повышения темпов твердения, уменьшения величины
усадочных деформаций в опалубке, устранения возможности расслоения
пенобетонной смеси при транспортировании.
Научный взгляд в будущее

120

Том 8. Выпуск 1(1)

Искусствоведение, архитектура и строительство

Входные данные и методы. В качестве сырьевых материалов
использовали портландцемент М400 Актауского (Карагандинская обл.)
цементного завода (активностью 33 МПа), золу–унос сухого отбора (удельной
поверхностью 1900-2300 см2/г) и топливный шлак фракции 5-10 мм (насыпной
плотностью – 210-240 кг/м3) Аксуской ГРЭС (Павлодарская обл.) от сжигания
каменного угля Екибастузского угольного бассейна и жидкостекольный
пенообразователь на основе канифольного мыла. Для модификации смеси
дополнительно вводили сухие порошки КМЦ и винилацетата с
винилверсататом марки Movilith LDM 2040 P фирмы Hoechst.
Результаты. Обсуждение и анализ. Авторы предлагают к обсуждению
результаты
разработки
составов
и
технологии
изготовления
теплоизоляционных стеновых мелкоштучных изделий из неавтоклавного
пенобетона плотностью в сухом состоянии до 250 кг/м3 и прочностью при
сжатии до 1,0 МПа. Сущность ее заключается в механической активации
вяжущего путем мокрого домола, использовании полимерных модификаторов,
а также многостадийной поризации смеси в турбулентном баросмесителе со
специальными приспособлениями для интенсивного пенообразования.
По данным исследователей для получения пенобетона низкой плотности
(200 кг/м3 и менее) требуется увеличение объема смеси в процессе поризации
минимум в 4-5 раз. Результаты многочисленных опытов показывают, что даже
при повышенной дозировке пенообразователя объем вовлеченного воздуха в
современных турбулентных смесителях за практически приемлемое время
приготовления смеси (4-6 мин.) не превышает 30-40%. В связи с этим были
предприняты попытки модификации конструкции смесителя. Авторы, в
развитие идеи к.т.н Н.И.Федынина, предлагают каркасную конструкцию
активатора в виде полого цилиндра, боковая поверхность которого
представляет собой упругую сетку с размером ячеек до 2 мм. Активатор жестко
прикреплен к валу и вращается вместе с ним. Реализация такой конструкции
пенобетоносмесителя позволяет получать объем вовлеченного воздуха в смеси
до 120-140% при стандартных расходах пенообразователя. Однако
пенобетонные смеси на основе синтетических пенообразователей являются
весьма термодинамически неустойчивыми системами и стремятся упорядочить
свою структуру за счет уменьшения удельной поверхности пены, в частности,
вследствие самопроизвольной коалесценции. Одной из причин относительно
низкой устойчивости смесей является ограниченная структурирующая
способность цемента. Именно неполнота использования цемента, частицы
которого вследствие адсорбции и сил молекулярного взаимодействия
агрегируют во флоккулы, тормозит стабилизацию пространственной
пеновоздушной структуры. С повышением дисперсности вяжущего резко
повышается скорость гидратации его минералов, что связано не только с их
высокой удельной поверхностью, но и с наибольшей плотностью дислокаций и
концентрацией дефектов на поверхности [5,6]. Наиболее эффективным
способом создания микродефектности в частицах является домол, например в
вибро- или шаровых мельницах [5,6,13]. В свое время базовые работы по
легким бетонам на домолотых цементах были выполнены под руководством
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проф. Л.П.Орентлихер. По его данным особенно эффективен мокрый домол
цемента в присутствии пластифицирующих добавок, что позволяет значимо
интенсифицировать процесс диспергирования. К тому же он характеризуется
существенно меньшей энергоемкостью для получение вяжущего требуемого
гранулометрического состава в сравнении с сухим домолом. При этом
продолжительность
такой
активации
цемента
соизмерима
с
продолжительностью приготовления бетонной смеси, что, несомненно,
способствует ее внедрению в технологию пенобетонного производства с
гарантией
обеспечения
заданного
технико-экономического
эффекта.
Реализация первого способа стабилизации пеновоздушной смеси заключается в
диспергировании цемента, например способом мокрого домола в
вибромельницах, обеспечивающим увеличение содержания мелких фракций
более чем вдвое.
Проведенные исследования показали, что оптимальная продолжительность
мокрого домола при различных В/Ц = 0,6 – 1,0 находится в пределах 7 - 12
мин., причем с увеличением расхода воды интенсивность диспергирования
возрастает, а удельный расход электроэнергии сокращается на 30 – 44 %. При
этом прочность цементного камня по сравнению с исходным возрастает в 2-3
раза, ускоряются процессы гидратации минералов клинкера и твердения
цементной системы, особенно в раннем возрасте, т.е. при кинетической стадии
протекающих реакций. Теоретически это обусловлено увеличением скорости
гетерогенных реакций, зависящей от концентрации и удельной поверхности
твердеющего вещества.
Оптимальный расход воды для активации определяется химикоминералогическим составом цемента, заданным уровнем его дисперсности,
видом и содержанием добавок ПАВ, продолжительностью активации и должен
экспериментально уточняться в каждом конкретном случае.
Возвращаясь к вопросу устойчивости пенобетонной смеси отметим, что
эффективным механизмом предотвращения разрушения структуры является
введение добавок, предотвращающих отток жидкости:
- минеральных дисперсных и микродисперсных, способных поглощать
большое количество воды;
- полимерных, повышающих вязкость жидкости внутри пленок.
Перспективы реализации первого способа стабилизации пеновоздушной
смеси заключающегося в диспергировании цемента мокрым домолом и
обеспечивающего увеличение содержания мелких фракций более чем вдвое,
рассмотрено выше.
Второй способ стабилизации поровой структуры пенобетонной смеси использование органических добавок оказался несравнимо эффективнее. Так,
добавка КМЦ оказала настолько сильный структурирующий эффект в смеси,
что при дозировке 0,2-0,5% наибольшая пластическая вязкость, увеличилась
более, чем на два порядка. Влияние конструкционных особенностей смесителя
и модифицирующих полимерных добавок на плотность пенобетона и его
прочностные характеристики представлено в таблице 1.
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Таблица 1

Данные исследования

Расходы добавок,
% от массы цемента
добавка 1 добавка 2 добавка 3
1
3
5
7
10
10

0,2
0,3
0,4
0,5
0,9
0,4

0,6
0,4
0,3
0,3
0,6
0,4
0,6
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4

В/Ц

VВ

γсух,
кг/м3

0,66
0,76
0,85
0,95
1,05
1,15
1,75
0,85
0,85
0,77
0,75
0,75
0,75

44
92
120
128
133
145
154
84
88
65
72
66
98

410
378
220
290
180
190
140
205
214
226
245
262
208

R28 сж ,
МПа
1,9
1,87
0,9
1,2
0,66
0,74
0,22
0,86
0,95
0,99
0,85
0,89
0,82

Rр/ Rж
0,06
0,07
0,05
0,09
0,11
0,11
0,09
0,11
0,11
0,14
0,13
0,16
0,15

Примечание:
− добавка 1 – сухой порошок винилацетата с винилверсататом марки Movilith LDM
2040 P фирмы Hoechst
− добавка 2 - сухой порошок КМЦ
− добавка 3 – пенообразователь жидкостекольный
− добавка 4 – разжижитель С-3
− VВ – объем воздухововлечения

Заключение и выводы. Результаты проведенных работ показывают
принципиальную возможность получения пенобетона плотностью 200-250
кг/м3 при прочности на сжатие до 0,8-1,0 МПа. По всей видимости, это
определяется
резко
возросшей
структурирующей
способностью
активированного цемента, модифицированного полимерными
добавками,
которые обеспечивают армирование, а следовательно, уплотнение и
упрочнение межпоровых перегородок.
Литература:
1. Торпищев Ш.К., Кудерин М.К. Перспективы повышения эффективности
неавтоклавного пенобетона // 2-я Всероссийская конференция по бетону и
железобетону «Бетон и железобетон – пути развития», НИИЖБ ГК СЖКХ РФ,
Москва, 2005 г.
2. Ярмаковский В.Н., Торпищев Ш.К. О научных основах создания класса
низкотеплопроводных
композиционных
вяжущих.
//Фундаментальные
исследования РААСН по научному обеспечению развития архитектуры,
градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2009
году. Научные труды РААСН, т.2, М,, 2010
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Аннотация. В работе рассматриваются современные техники
скульптуры на примере литья. Особое внимание автор статьи уделяет
технологическому процессу создания современной пластики в технике литья из
бронзы, рассматривает виды литья и материалы из которых создают
скульптурные произведения.
Ключевые
слова:
скульптура,
бронзовая
скульптура,
литье,
технологический процесс, материалы для литья.
Abstract. The modern technicians of a sculpture on the example of molding are
examined in the article. The author of it a great attention pays to the technological
process of creation of modern plasticity in technology of molding from bronze, he
considers the types of molding and materials from which the sculptural works are
created.
Key words: sculpture, bronze sculpture, molding, technological process,
materials for molding.
Скульптура – это вид искусства, основным средством художественной
выразительности которого является соотношение объемных форм в реальном
пространстве. Скульптурное искусство умело использует закономерности
пропорциональности и ритма с учетом освещения.
Представители новой скульптуры ХХ века работали в технике бронзового
литья. Рассмотрим технологические особенности этого процесса. Технология
художественного литья предполагает использование преимущественно сплавов,
а не чистых металлов. В чистом виде используются тяжелые металлы: олово,
свинец, цинк, а сплавы – медные (чаще всего это бронза и латунь) и
алюминиевые. Сплавы являются соединения путем плавки металлов и
химических элементов и должны обладать следующими основными
свойствами: текучестью, усадкой и ликвацией.
Рассмотрим виды художественного
литья. Первым, является
художественное литье скульптур по моделям в земляные формы. Это простой
способ получения отливок скульптур. Технология такова: по нужному шаблону
(модели) с формовочной земли изготавливают форму для заливки
расплавленным металлом. Форма, сделанная по тем или иным шаблонам, одноразовая: при выемке отливки она разрушается, поскольку создана из смеси
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песка и глины (25% содержания в смеси глины, 75% - песок). Но саму смесь
для получения литейной формы можно использовать много раз, обновляя лишь
внутренний облицовочный слой. Шаблон скульптуры может быть изготовлен
из любого материала - пластилина, гипса (наиболее приемлемые и удобные
материалы), из дерева, пластмассы, металла. Моделью может служить и сама
скульптура; если нужно сделать такую же (восстановить ее первоначальный
вид), то пластилином наращивают на скульптуре, реставрируется или
возобновляемой, недостающие части по исходному образцу [1].
Если
невозможно
воспользоваться
как
моделью
скульптуры
пластилиновой копией оригинальной скульптуры, можно сделать гипсовый
слепок с оригинала скульптуры, несмотря на то, что это более трудоемкий
способ. Материалы для изготовления моделей скульптур: пластилин, гипс,
пластик, дерево; воск, парафин, стеарин; технический желатин, столярный
клей; полистирол (пенопласт) – ячеистый пластик.
Вторым видом литья является художественное литье скульптур по
выплавляемым моделям. В основе литейного процесса по выплавляемым
моделям, лежит использование легкоплавких материалов: модель отливок
скульптуры и ее система литника делается из воска, парафина или стеарина.
Любой из этих легкоплавких материалов в горячем режиме заливают в прессформу, а после затвердевания получают восковую модель скульптуры и
покрывают ее специальным составом. После просушки на модели скульптуры,
образуется огнеупорная оболочка – керамическая форма, с которой выплавляют
модельный состав и получают тонкостенную литейную форму, которую после
прожарки заливают расплавленным металлом [1].
Для нескольких одинаковых моделей скульптуры из воска применяют
эластичную форму, используя для ее изготовления столярный клей или
технический желатин. Последний материал предпочтителен как в качественном
отношении, так и по срокам приготовления. С целью тиражирования восковых
моделей для отливки одинаковых скульптур или деталей художественных
произведений, например литых украшений для художественной ограды,
изготавливают резиновую пресс-форму.
Скульптурные произведения из металла требуют декоративной отделки,
рассмотрим виды декорирования бронзовой скульптуры. Скульптурные
произведения из металла – цветного, черного или драгоценного как завершение
всего процесса изготовления обязательно нуждаются в декоративной отделке.
Причем она не только улучшает внешний вид скульптуры, ажурных или
кованых решеток камина, чеканного рельефа или художественного литья, но и
предохраняют произведение, созданные в любой технике, от воздействия
внешней среды, продлевает их жизнь.
Известно немало рецептов нанесения тончайших защитных покрытий
различного цвета, имеющих свою технологию. Перед химической обработкой
скульптуры проводят механическую, затем скульптуру тщательно очищают,
обезжиривают, отбеливают; заранее отшлифованную и отполированную
скульптуру покрывают тонкой защитной и в то же время декоративной
тонирующие пленкой. Выбор того или иного вида декоративной отделки
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металлического скульптурного изделия диктуется качествами самого металла, а
также назначением того или иного изделия.
Шлифовка скульптуры – операция производится абразивными
материалами природного происхождения: корундом, алмазами, кремнием,
кварцем, а также искусственным корундом и алмазами. На практике – это
наждачная бумага или шкурка – абразивное зерно, наклееное на плотную
бумагу или ткань. Начинают шлифовку скульптуры крупнозернистой шкуркой,
постепенно переходя к мелкозернистой, а затем и к шлифовальной пасте, из
мелкой кирпичной муки. Шлифовкой со скульптуры удаляются оксиды,
открывается чистая поверхность. Полировка скульптурного произведения – это
следующий этап обработки скульптуры из металла. Полировка осуществляется
полировальными пастами различного сметанообразного состава – смеси мела,
извести, окислы хрома, алюминия, нашатырного спирта, воды и других
компонентов. Славится полировальная паста ГОИ. Пасты бывают твердые,
средние и тонкие. В такой очередности ними и пользуются. Если первой
ликвидируют царапины, оставшиеся от шлифовки, второй добиваются равного
фона, то последней получают зеркальный блеск металла [1].
Полировку скульптуры обычно производят вручную, достигая идеальной
равномерности и доставая до углублений рельефа. Ровные и крупные детали
скульптурного изделия полируют на специально изготовленных кругах из
нескольких слоев войлока, фетра, толстого сукна. Закрепленный на небольшом
металлическом стержне, который крепится в патроне точильного или
сверлильного станка, полировальный круг, смазанный пастой, вращаясь,
полирует скульптурное изделие. Наиболее труднодоступные участки
скульптурного произведения полируют специально изготовленными палочками
из древесины твердых пород – бука, дуба и мягких – липы, груши. Рабочая
часть полировальных палочек, которая смазывается пастой, разнообразна:
выпуклая, вогнутая, коническая и так далее. Узкие сквозные отверстия
скульптуры полируют шелковым шнуром, а то и суровой нитью, покрывая их
пастой.
Полировка скульптуры путем уплотнения, выглаживания металлической
поверхности скульптуры производится специальным инструментом –
полировальным
гладильником
(гладилом).
Он изготавливается из
высокопрочной стали. Гладильник полируется и закаляется. Полировка
осуществляется проглаживанием под напором в одном направлении до
появления глянца на полированной поверхности. Затем выглаживания
осуществляется в перпендикулярном направлении. Рабочая часть гладильника
шарообразна. Полированную поверхность скульптуры для лучшего скольжения
рабочей части полировальника время от времени, смачивают специальным
раствором в воде мыла и нашатырного спирта. Все эти приемы важны и нужны
для придания работе безупречного внешнего вида и устойчивости к погодным
условиям [2].
Современные мастера делали скульптуры из стекла, из цемента, из дерева,
из глины, гипса, папье-маше. И – из метала: бронзы, серебра. В 1950 - 1960-х
годах, например А.Архипенко, применяет новые материалы – пластика,
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плексиглас, используя их оптические свойства. Освещая их светом изнутри, он
выражает и подчеркивает мистику произведения и красоту прозрачного
материала.
Таким образом, техника лиття из бронзы достаточно интересный и
трудоемкий процесс, который позволяет создать оригинальные и неповторимые
произвдения скульптуры.
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Анотація. Розглянуто застосування мозаїк і настінних поліхромій в
організації функціональних просторів, як одного з важливих принципів
ідентифікації сакральної архітектури.
Ключові слова: мозаїки, поліхромії, локація, сакрум, сюжет, Модест
Сосенко.
Abstract. In this paper we describe the application of mosaics and wall painting
in organizing of functional spaces as one of the important principles of sacral
architectures identification.
Key words: mosaics, polychrome, location, sacrum, topic, Modest Sosenko.
Вступ. Сакральні споруди протягом формування цивілізацій були і
залишаються архітектурними домінантами та шедеврами, в які інтегровано
наукові знання, технічний, матеріальний та людський ресурс. М.Драган у
численних дослідженнях відзначав, що архітектуру формують два основні
компоненти – структура і задум, які підпорядковуються образно-стилістичному
відображенню світосприйняття та віри, акцентуючи на преференції ідеї, яку
закладав зодчий саме в будівництво сакральних споруд [1]. Людство почало
будувати особливі споруди, щоб задовольнити вірування та естетично-духовні
канони, а мозаїки, стінописи та обрядово-предметна інфраструктура стали
невід’ємним виражальним інструментарієм та носієм ідентифікації у широкому
розуміння цієї дефініції. Основна ціль статті – проаналізувати важливі
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функціональні аспекти цього візуального мистецтва у структурі храму східного
обряду, виокремити їхнє значення у формуванні об’ємно-просторової
організації архітектоніки храму.
Гармонійне поєднання богословських вчень та архітектоніки є основою
для формування сакруму споруд церковного типу. Візуальне формоутворення
та внутрішнє наповнення сакрального простору безпосередньо взаємопов’язане
з специфікою та формою (каноном) проведення літургії. Богословськофункціональні принципи організації інтер’єру християнського храму східного
обряду в контексті синтезу та пошуку стилістичної ідентичності, виокремив
важливі два напрямки матеріалізованої візуальної комунікації вірян за
посередництвом творів декоративно-монументального мистецтва – мозаїк,
стінних поліхромій, нанесених на площини архітектурної конструкції. Якщо в
історіографічному контексті, мозаїчне мистецтво в структурі сакральної
архітектури зазнавало змін, пріоритетності та маргінальності [3], то
функціональна та естетична присутність стінних поліхромій – невід’ємний
сегмент інфраструктури сакральної архітектури східного обряду [1,6].
Мозаїки – одна із найбільш яскравих технік, яку застосовують уже
тисячоліттями у декоративно – монументальному мистецтві, зокрема для
передачі ідентифікації сакральних споруд. Своїм змістом, специфікою
побудови форм в композиції, неперевершеним колористичним насиченням,
мозаїки найбільш атракційно підкреслюють архітектурні форми споруди,
візуально акцентують призначення будівлі, сприяють конструктивному
зонуванню та організації простору. В інтер'єрі, зазвичай, іконографічні сюжети
у техніці мозаїки займають найважливіші локації, зокрема у вівтарній частині
храму, що змістовно підкреслює та виокремлює «головну» функціональну зону
проведення Святої Літургії. Мозаїка, як елемент вистрою фасаду – це
стилістично-образний та колористичний акцент, який виокремлює та
ідентифікує споруду з поміж інших, підкреслює її призначення, вишуканість
композиційного упорядкування фасаду, та привертає увагу, чим впливає на
формування візуального образу не лише сакрального простору, але й суміжного
- ландшафтного і урбаністичного.
Оминаючи естетично-декоративну складову, стінописи та мозаїки в
храмовій архітектурі – це засоби психологічно-емоційного впливу та важливі
сегменти, які є частиною цілої системи рішень для творення сакруму в
архітектурному просторі [4,8]. Іконографія та християнська символіка,
укладена та локалізована на стіни за посередництвом декоративномонументального мистецтва: сюжетом, композицією, фактурою, колоритом,
яскравістю, блиском, грою світла, контрастами, багатством тональності
кольору - створюють враження таємничості, святості, сокровення, і несуть
великий емоційний вплив на настрій, атмосферу для зосередження, що сприяє
основному призначенню – проведення та участі мирян в літургії [4,8].
Одним із пріоритетів використання мозаїчної композиції в архітектурі є її
тривалість та висока стійкість до впливу зовнішніх чинників, що дозволяє
мозаїкам зберігати привабливий естетичний вигляд століттями. Однак,
секретність технології варіння смальти та висока вартість мозаїки в цілому,
Научный взгляд в будущее

128

Том 8. Выпуск 1(1)

Искусствоведение, архитектура и строительство

зіграли роль факторів обмеження у її використанні в певні кризові періоди. На
початку ХХ ст. в оздобленні храмів, через брак коштів, застосовували
живописні імітації цього виду декоративно-монументального мистецтва [3].
Загальна тенденція змін в організації інтер’єрного простору за
посередництвом стінопису тісно пов’язана з філософією трактування та
«матеріальними» видозмінами у церковному каноні. До прикладу –
наповненість усіх конструктивних частин церкви поліхроміями, переважно
богословською сюжетною іконографією і зображенням святих, є у давніх
українських храмах з низькою іконостасною перегородою (тябловим
іконостасом), а поява багаторядного високого іконостасу, в якому інформаційне
наповнення перенесено на площини ікон, у певній мірі, формує новий тип
поліхромій із насиченим «декоративно-орнаментальним» змістом –
відбувається зміна акцентів в інтер’єрі храму [1,7,9]. Окрім процентного
співвідношення «інформативної наявності» та розміщення поліхромій,
іконографічні зображення на поверхні стіни зазнають динамічних образностилістичних змін: від статичного, площинного трактування до більш
реалістичних приземлених сюжетів «на релігійну тематику», зазвичай
відкидаючи основне призначення поліхромій – творити сакрум в приміщенні. У
цьому контексті, сакральні стінописи Модеста Сосенка [2,6,7], становлять
виключення і служать зразком формування нових ідентифікаторів у віднові
давніх візантійських принципів в інфраструктурі української церкви,
поєднавши первісні принципи облаштування храму з однорядним іконостасом і
значною кількістю стінописів. М.Сосенко створив нову концепцію образностилістичних та естетичних принципів українського модерну – поєднання
канонічних схем членування функціональних зон храму східного обряду з
естетичними тенденціями тогочасної європейської сецесії (фігуративні
іконографічні зображення), і декорів, базованих на складній орнаментальній
семантиці візантійського зразка [5].
Інтенсивне сакральне будівництво ХХІ ст. в Україні засвідчило, що
культура та системність генези цих важливих візуальних «інформаторів» в
системі сакрального простору – мозаїк та поліхромій – у значній мірі втрачено,
і щойно починає знову формуватись «шляхом помилок» та експериментів.
Висновки.
Дослідження
візуально-морфологічних
принципів
і
встановлення закономірностей художньої мови мозаїчного панно, поліхромій
та їх вплив на психологію візуального сприйняття інтер’єрного та
екстер’єрного середовища в синтезі з архітектурним простором, суттєво вплине
на опрацювання нових методик в художньому конструюванні та системному
проектуванні цілісного об’єкту, не полишаючи подальшу образно-стилістичну
інфраструктуру сакрального простору низькопробним виконавцям, що
сформувало «кічову стилістику» в сакральній архітектурі 90-х років ХХ
століття та впродовж ХХІ століття.
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OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION ON COMFORT OF THE
ENVIRONMENT OF TRAINING
Perm National Research Polytechnic University
Perm, Komsomolsky av., 29, 614990

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема влияния среды
обучения в учебных корпусах ВУЗов на качество обучения и образования.
Проанализированы результаты измерений параметров комфортности трёх
ВУЗов Перми за четыре периода года. Проанализировано влияние времени
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постройки и профильности учебных корпусов ВУЗов на комфортность среды
обучения.
Ключевые слова: комфортность, учебный корпус, санитарногигиенические факторы, микроклимат.
Abstract. In the article, the actual problem of the influence of the learning
environment in educational buildings of universities on the quality of education and
training is considered. Results of measurements in three academic buildings Perm
universities for four periods of year are present and analyzed. The influence of the
time of construction and specialized educational buildings on comfort of the
environment training is analyzed.
Keywords: comfort, academic building, sanitary and hygienic factors,
microclimate.
Современный уровень развития общества предъявляет высокие требования
к системе высшего образования, в связи с этим возникают объективные
изменения в образовательном процессе: усложняется программа, ускоряются
темпы обучения, занятия проходят во вторую смену, в аудиториях используется
медиаоборудование, влияющее на микроклимат. Учебные корпуса ВУЗов часто
располагаются в перепрофилированных зданиях, проектирование которых было
выполнено не под учебные заведения. Всё это оказывает негативное влияние на
участников образовательного процесса: студентов и преподавателей [1, 2].
Актуальность исследования заключается в том, что создание оптимальных
и комфортных условий обучения является одним из условий повышения
качества обучения и образования [3]. Объектом исследования являются
учебные корпуса ВУЗов Перми, предметом – параметры комфортности
аудиторий. Цель исследования заключается в оценке фактического состояния
внутренней среды аудиторий учебных корпусов ВУЗов с позиции
комфортности. Для реализации цели исследования были поставлены
следующие задачи: проведение литературного обзора, анализ существующей
нормативной базы, проведение измерений и анализ параметров микроклимата и
естественной освещённости аудиторий, определение влияния типа учебного
корпуса ВУЗа на комфортность среды обучения.
На основании литературного обзора был сделан вывод о том, что среди
всех параметров комфортности, в первую очередь исследованию подлежат
санитарно-гигиенические параметры, а именно: температурно-влажностный
режим аудиторий, температурный перепад, коэффициент естественной
освещённости [1, 2].
По литературным данным, выбор корпусов ВУЗов для оценки санитарногигиенических условий обучения производится с учётом различных позиций:
востребованности профиля подготовки ВУЗа, объёма учебной нагрузки,
численности студентов. По мнению авторов, важным в понимании
формирования комфортной среды для обучения является то, что многие
корпуса ВУЗов, изначально предназначались для других целей и были
перепрофилированы с течением времени. Вычленение данной группы ВУЗов
обусловлено существенными различиями в нормативной базе, используемой
для проектирования. В качестве учебных корпусов часто используются здания
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старых лет постройки, нормы проектирования которых существенно
отличаются от современных. Вычленение данной группы обусловлено
существенным изменением требований к проектированию комфортной среды.
Так, например, первые строительные и санитарные нормы и правила появились
лишь после революции 1917 года.
Все учебные корпуса ВУЗов Перми были поделены авторами на четыре
группы по основными отличительными факторами – времени застройки и
профильности здания (табл.1). Данная классификация была выбрана авторами
потому, что подобный опыт в литературе не рассматривается. Всего в Перми 14
государственных ВУЗа и около 40 филиалов, каждый ВУЗ состоит из
нескольких корпусов. В таблице проиллюстрированы некоторые из них.
Таблица 1
Классификация учебных корпусов ВУЗов
Профильность
1. Профильные корпуса
2. Перепрофилированные
/ Время
корпуса
строительства
А. Послерево- Главный корпус ПНИПУ, 1960г.;
Корпус СТФ, ПНИПУ,
люционные,
Студ.городок ПНИПУ, 1990-е гг.;
1958г.
8 из 14 корпусов ПГНИУ, 1965 –
«новые»
корпуса
2006 гг.
Б. ДоревоУФ РАЖВиЗ, 1842г.;
люционные,
5 из 14 корпусов ПГНИУ, 1910 –
Главный корпус ПГПУ,
«старые»
1914 гг.;
1910г.
корпуса
Главный корпус ПГСХА, 1884г.
На основании анализа полученных данных, а также исходя из соответствия
определенной критериальной группе и возможности доступа на объект, в
качестве объекта исследования были выбраны три корпуса ВУЗов Перми:
1. Строительный факультет, Пермский национальный исследовательский
политехнический университет (СТФ, ПНИПУ), 1958г. (группа 2.А);
2. Электротехнический
факультет,
Пермский
национальный
исследовательский политехнический университет (ЭТФ, ПНИПУ), 1990г. (1.А);
3. Уральский филиал Российской Академии живописи, ваяния и зодчества
Ильи Глазунова (УФ РАЖВиЗ), 1842г. (группа 1.Б).
Оценка параметров микроклимата и освещённости аудиторий
исследуемых корпусов проводилась с октября 2014 по сентябрь 2015 года в
четыре периода измерений: три отопительных и один неотопительный. Для
исследования были выбраны представительские учебные аудитории [4].
Параметры микроклимата нормируются в ГОСТ 30494-2011 «Здания
жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Требования
освещённости нормируются по СП 52.13330.2011 «Естественное и
искусственное освещение».
Результаты измерений четырёх параметров комфортности подробно
представлены и проанализированы в предыдущих публикациях авторов [4, 5]. В
данной работе приведён краткий анализ, и для примера рассмотрена диаграмма
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значений температуры внутреннего воздуха исследуемых аудиторий для
выбранных учебных корпусов ВУЗов в четыре периода измерений (рис.1).

Рис.1. Температура внутреннего воздуха
Температура внутреннего воздуха в большинстве исследуемых аудиторий
корпусов превышает допустимые значения на 1 – 4˚С. «Новый» корпус ЭТФ,
ПНИПУ оснащён системой климат-контроля, однако, температура внутреннего
воздуха в аудиториях не соответствует норме. В «старом», дореволюционном
корпусе УФ РАЖВиЗ наблюдается наиболее комфортный температурный
режим, что отчасти объясняется конструктивными особенностями здания:
массивными кирпичными стенами и деревянными рамами окон, которые
способствуют лучшей вентиляции помещений.
Перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой
поверхности стены практически во всех аудиториях учебных корпусов
исследуемых ВУЗов находится в пределах нормы.
Относительная влажность воздуха во всех исследуемых учебных корпусах
в отопительный период до 10% ниже допустимого значения. В неотопительный
период исследуемый параметр соответствует допустимым значениям либо
превышает допустимые значения до 10%.
Отклонения коэффициента естественной освещённости в аудиториях
исследуемых корпусов незначительны.
Проведённый анализ позволяет оценивать среду обучения во всех учебных
корпусах исследуемых ВУЗов в неотопительный период как в целом
комфортную. В отопительный период наиболее комфортным по показателям
температуры внутреннего воздуха является корпус УФ РАЖВиЗ, по
показателям относительной влажности воздуха – корпус ЭТФ, ПНИПУ.
На основе анализа температурно-влажностного режима и естественной
освещённости учебных аудиторий установлено влияние на комфортность
внутреннего пространства аудиторий времени строительства корпусов, в связи
с конструктивными особенностями зданий. На данном этапе исследования не
установлено влияние профильности корпусов на комфортность.
Для получения объективной картины комфортности среды обучения в
корпусах ВУЗов и определения влияния на комфортность типа учебного
корпуса недостаточно проведённых исследований. В первую очередь не хватает
данных по скорости движения внутреннего воздуха. Также важным является
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характер потерь тепла через ограждающие конструкции здания.
Целью дальнейшего исследования является анализ дополнительных
параметров комфортности, выявление влияния на комфортность среды
обучения профильности здания, комплексное ранжирование параметров
комфортности.
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STRENGTH CALCULATION OF BISTEEL RODS OF FLEXIBLE FRAME
CONSTRUCTIONS BY RENEWAL METHOD OF RESTRICTED PLASTIC
DEFORMATIONS
Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv, Paryzhska komuna Str 9, 54020
Аннотация. В работе рассматривается методика расчета прочности
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бистальных стержней изгибаемых стержневых конструкций методом
возобновления ограниченных пластических деформаций с корректировкой
матриц жесткости.
Клюевые слова: бистальные стержни, область ограниченных
пластических деформаций, прочность стержня, прогиб стержня, изгибающий
момент.
Abstract. In the article the influence of deformed chart on strength of bisteel
roods is considered. The algorithm of strength calculation of bisteel rods of flexible
frame constructions by renewal method of restricted plastic deformations is
proposed.
Key words: deformed chart, strength of bisteel rods, restricted plastic
deformations area, rod deformation, flexural moment, limit state.
Введение.
Расчет прочности бистальных стержней, которые входят в состав
стержневых конструкций выполняется по деформационному критерию с
ограничением величины пластических деформаций ε ip ,lim с учетом и без учета
деформированной схемы [1]. Ограничение величины пластических деформаций
ε ip ,lim для решения поставленной задачи позволяет применить метод
возобновления их предельного значения в наиболее нагруженном сечении на
каждом шаге последовательных приближений, который обеспечивает быструю
сходимость процесса [2, 3].
В качестве исходных данных задаются: диаграммы работы материала,
геометрические размеры стержня, величины продольных сил N , концевые
моменты M1 и M 2 , величина предельных пластических деформаций
ε ip ,lim = 0,002 − 0,004 , а также вид поперечной нагрузки с соотношениями между
ее компонентами и количество разбиений m = 2n , на которые для численного
решения задачи на компьютере делится стержень.
Решение поставленной задачи сводится к определению величин
поперечных нагрузок, вызывающих в наиболее нагруженном сечении развитие
ограниченных пластических деформаций ε ip ,lim , с учетом и без учета
геометрической нелинейности бистальных стержней и сравнению их между
собой. Для учета деформированной схемы к изгибающим моментам от
поперечной нагрузки добавляются моменты от продольных сил, возникающие
за счет искривления оси стержня внешней нагрузкой. При построении
напряженно-деформированного состояния сечений стержня принимается
гипотеза плоских сечений и идеализированная диаграмма работы материала
Прандтля [3].
В соответствии с предлагаемым алгоритмом расчета на первом шаге
итераций изгибающие моменты от продольных сил принимаются равными
нулю и поперечная нагрузка определяется по моменту M p,max , найденному как
разность между предельным изгибающим моментом в M lim в сечении, где
пластические деформации развиваются до величины ε ip ,lim , и изгибающим
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моментом M H от концевых моментов в том же сечении. По полученной
поперечной нагрузке строится эпюра изгибающих моментов M p , которая
складываясь с эпюрой от концевых моментов M Hk дает эпюру изгибающих

моментов первой итерации M (d1,)k с предельной деформацией ε ip ,lim в наиболее
напряженном сечении.
С использованием полученной эпюры определяются прогибы в каждом
сечении балки в виде
l
M M
(1)
y k = ∫ d ,k k dl ,
Eα M I
0
где α M − коэффициент, учитывающий ослабление сечений на упругопластических участках работы стержня, определяемый как отношение кривизн
оси стержня при учете развития пластических деформаций к кривизнам в
предположении его неограниченно упругой работы. Зоны упруго-пластической
работы стержня определяются уровнем момента M eN − наибольшего в пределах
упругости.
Применяя для численного интегрирования (І) формулу Симпсона получаем
( j−1)
( j−1)
( j−1)
( j−1)

n −1
n
( j)
∆l  Md ,0 M k ,o Md ,m M k ,m
M
M
d , 2i M k , 2i
d , 2i −1 M k , 2i −1
,
+
+ 2∑
+ 4∑
yk = 3EI 
( j)
j
j
i

i =1
i =1
αM
αM
αM , 2i
αM,2i 

где j − номер итерации, M k ,i − изгибающие моменты в точках деления стержня
)
от единичной силы, приложенной в месте определения прогиба, M (dj,−1
i −
изгибающие моменты предыдущей итерации. По полученным прогибам
вычисляются изгибающие моменты от продольной силы M (Nj),k = Ny ( j) .
Эпюра моментов j − й итерации определяется

( j)

( j)

( j−1)

Md ,k = M p ,k + M k + M N ,k .
H

(2)

Из (2) в наиболее нагруженном сечении возобновлений величины
предельных пластических деформаций находится внешняя нагрузка P из
соотношения
( j)
( j−1)
H
Mp,k = Mlim + M + MN .

Процесс последовательных приближений повторяется до требуемой
точности. Обычно точность в 0,1% достигается на 3-4 итерации.
На рис. 1,а изображен шарнирно опертый стержень, загруженный
поперечной силой P посередине длины, продольными силами N и концевыми
моментами M1 и M 2 . Здесь же показана изогнутая ось стержня. Эпюра
моментов M p от силы P приведена на рис. 1,6. Следом за эпюрой M p показана
эпюра

M Hk

от

концевых

моментов.

Эпюра

изгибающих

моментов,

учитывающая совместное воздействие P , M1 и M 2 без учета деформированной
схемы, изображена на рис. 1,г. Здесь M max − наибольший момент. Влияние
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деформированной схемы учитывается эпюрой Ny (рис. 1,д). В результирующей
эпюре (рис. 1,г) от всех действующих нагрузок с учетом геометрической
вызывает в
нелинейности стержня наибольший изгибающий момент M lim
d
сечении предельную деформацию ε ip ,lim . Влияние деформированной схемы на
прочность бистальних стержней зависит от типа сечения, гибкости стержня,
продольных сил и концевых моментов, а также схемы поперечной нагрузки [4].

Рис. 1. Упругодеформированное состояние бистального стержня
Как показали исследования при сжимающих продольных силах и в случае,
если концевые моменты изгибают стержень в том же направлении, что и
поперечная нагрузка, учет деформированной схемы приводит к уменьшению
расчетных изгибающих моментов от поперечной нагрузки P . При
растягивающих продольных силах расчетные моменты возрастают. В случае,
когда поперечная нагрузка и концевые моменты вызывают изгиб стержня в
разных направлениях влияние деформированной схеми зависит от величин P ,
M1 и M 2 .
Для учета деформированной схемы в практических расчетах могут бить
lim

использованы

таблицы

корректировочных

коэффициентов

ν = Md .
Mmax

Коэффициенты ν получены по предлагаемому алгоритму при различных
значениях обобщенного параметра υ . Расчет прочности стальных стержней при
N νM
этом следует выполнять по формуле
+
≤ R y γ c [3].
A CN I
При определенных значениях параметра υ определяющим является расчет
по устойчивости, поэтому при нахождении коэффициента ν
по
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энергетическому методу определялась область устойчивого равновесия
стержня. Предложенный алгоритм расчета позволяет получить матрицу
жесткости и вектор грузовых членов стержня с учетом физической и
геометрической нелинейности, которую можно использовать при расчете
статически неопределимых стержневых систем методом перемещения.
Реактивные изгибающие моменты M A , M B и реакции R A , R B по концам
стержня A и B определяются методом сил с использованием формулы
Симпсона. При этом физическая нелинейность стержня учитывается
изменением жесткостей сечений на упруго-пластических участках
коэффициентом α M . Учет геометрической нелинейности осуществляется
дополнительной эпюрой моментов от продольных сил, возникающей за счет
появляющихся прогибов оси стержня при перемещениях ϕ = 1, ∆ = 1 и под
действием внешней нагрузки.
Изложенный метод позволяет получить матрицы корректировочных
коэффициентов к обычным матрицам жесткости в пределах упругости при
недеформированной схеме и использовать указанные матрицы при ручном
счете стальник и бистальных стержневых систем.
Заключение.
Проведенные исследования показали, что: учет деформированной схемы
существенно влияет на величину предельной поперечной нагрузки по
сравнению с расчетами по недеформированной схеме и может бить учтен в
практических расчетах корректировочным коэффициентом ν . Наличие
концевых моментов расширяет область устойчивого равновесия при
ограниченных пластических деформациях.
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IDEA OF THE STATE IN THE F. SOFONOVYCH’S “CHRONICLE”
Donbass State Pedagogical Universyty,
Donetsk region, Slovjansk, Batiouka 19

Анотація. У статті розглядаються уявлення про державу, втілені в
одному з ключових творів історіографії та філософії українського козацького
бароко – «Хроніці» Ф. Софоновича. Визначаються ключові положення його
концепції держави, політичної нації, легітимність влади, обов’язки правителя
тощо. Встановлено, що ідеал державності Ф. Софоновича ґрунтувався
сформованому ще в часи П. Могили ідейному базисі та мав багато спільного з
європейською філософією гуманізму.
Ключові слова: Ф. Софонович, православна церква, козацтво, українська
нація, Київська митрополія.
Abstract. In the article the idea of the state is written and embodied in one of the
key works of historiography and philosophy of Ukrainian Cossack Baroque "Chronicle" by F. Sofonovych. The key provisions of the concept of the state, political
nation, the legitimacy of power, responsibilities. Governor, etc. were described. It
was established that the ideal state based on Sofonovych F. theory was formed in the
time of P. Mohyla ideological basis and had much in common with European
philosophy of humanism.
Keywords: F. Sofonovych, the Orthodox Church, the Cossacks, the Ukrainian
nation, Kyiv Metropolis.
Вступ. Становлення сучасних європейських націй з історичного погляду є
складним процесом, у якому наявні соціальні, культурні, економічні та інші
складові. При цьому внутрішні взаємозв’язки між різними сторонами цього
процесу часто визначають його швидкість та напрямок. Для української
ранньомодерної нації, чиє становлення відбувалось наприкінці XVI – в першій
половині XVII ст., особливо важливими були взаємовпливи між козацькою
політичною елітою та середовищем православних інтелектуалів. Обидві ці
спільноти мали досить чітко сформовані уявлення про суверенітет держави,
взаємостосунки між народом та владою, права і обов’язки правителя тощо.
Якщо державно-політичні уявлення козацтва на сьогодні достатньо ґрунтовно
досліджені, то система цих уявлень, яка побутувала в церковних колах,
залишається поза увагою науковців. Отже, вивчення змісту, розвитку та впливу
цих ідей на розвиток української козацької держави має певне значення для
розуміння особливостей процесу становлення національної самосвідомості
українців ранньомодерної доби. Середовище православних інтелектуалів, в
свою чергу, не було однорідним як в соціальному, так і в культурно-освітньому
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сенсі. Відповідно і державницькі ідеали різних груп духовенства відрізнялись.
Одним із найбільш впливових науковців духовного стану та представником
яскравої філософської школи свого часу був Феодосій Софонович. З’ясування
його поглядів на державу та владу може бути показовим прикладом загальних
державно-політичних ідей тієї доби. Отже, метою даної розвідки є аналіз
уявлень про державу певної частини українських православних інтелектуалів
другої половини XVII ст., яскравим представником якої є Ф. Софонович.
Огляд літератури. Роль православного духовенства в становленні
української ранньомодерної нації опосередковано вивчалась С. Плохієм [4], О.
Крижанівським [3], І. Шевченком [8], Н. Яковенко [10], З. Когутом [2], Я.
Затилюк [1] та ін. Історія формування специфіки української православної
церкви та її взаємостосунки з Московським патріархатом досліджувались Ф.
Тітовим [6], Я. Шпаковим [9] та ін. Проте в якості самостійного предмета
вивчення уявлення православних інтелектуалів XVII ст. про державу не
розглядались.
Основний текст. Національно-визвольна революція середини XVII ст.
актуалізувала питання про сутність суверенної української державності.
Активну роль в цьому брали й представники церковних кіл, формулюючи
власну концепцію держави та її взаємовідносин з особистістю. Так само, як і в
суспільному житті, в церковній організації існували різні політичні орієнтації,
які відображались і на уявленнях про державу. Поступово сформувались кілька
основних напрямків, у яких розвивались ці уявлення. Один із цих напрямків
був представлений у творах Феодосія Софоновича.
Ф. Софонович належав до науковців Києво-Могилянської академії, згодом
в якості ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря та місцеблюстителя
Київської митрополії активно брав участь в культурному та політичному житті.
Він належав до тих представників духовенства, які в цілому підтримували
Переяславський договір 1654 р., проте наполягали на збереженні самостійності
Київської митрополії.
Головним чином державницькі ідеї Ф. Софоновича викладені в його
«Хроніці» [5]. Головним суб’єктом державності в його концепції визначено
народ як етноконфесійну спільноту. На цій основі окреслюється територія та
історичні корені суверенного політичного утворення, названого Ф.
Софоновичем «Русь». Приналежність до Русі формулюється як поєднання
етнічного походження, належності до православної конфесії та політичних
переконань. отже, суверенітет є поєднанням об’єктивних та суб’єктивних
факторів і особистість є його свідомим творцем.
Ключовим для розуміння кожної політичної теорії є питання про стосунки
влади і громадянина. Ця проблема Ф. Софоновичем розроблена досить
докладно. Головним завданням правителя, на його думку, є дбати про безпеку
та добробут народу, тобто правитель у нього є перш за все носієм
адміністративних функцій. Посада правителя не надає особі жодних сакральних
властивостей або морального авторитету. Ця частина державного управління в
концепції Ф. Софоновича залишається за церквою, певною мірою влада церкви
є вищою за владу світського правителя.
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В традиціях європейської гуманістичної філософії Ф. Софонович окреслює
роль громадянина в державі як свідомого суб’єкта, наділеного власним
особистим суверенітетом та правом брати участь у державному житті. В тому
числі громадяни наділені правом обирати собі владу, при цьому не лише серед
тих, хто належить до привілейованих верств суспільства за правом народження,
а й серед рядових громадян, що мають необхідні для правителя якості.
Правитель несе відповідальність перед своїми підданими і зобов’язаний не
тільки виконувати свої державно-політичні функції, але й дотримуватись
правил моралі й честі. В разі злісного невиконання правителем своїх обов’язків
громадяни мають право позбавити його влади.
На відміну від багатьох своїх сучасників Ф. Софонович не є прихильником
самодержавної форми правління та не поділяє ідеалів абсолютизму, які
поступово починають завойовувати прибічників серед українських
православних інтелектуалів другої половини XVII ст. Скоріше його можна
назвати прихильником сформульованої це за часів П. Могили концепції
ідеальної держави, яка була глибоко своєрідною, хоча й мала спільні риси з
теоріями європейських гуманістів та візантійсько-руською політичною
спадщиною. Головною ознакою легітимності володаря Ф. Софонович вважає
його «дідичність». Ця категорія включає три обов’язкові складові: історичну
тяглість певного шляхетського роду для конкретної території (що може
трактуватись досить довільно в залежності від конкретних політичних
обставин), добровільне визнання підданими влади даного правителя та
схвалення церквою його політики.
Стосовно українського суспільства Ф. Софонович визнає в якості
легітимних правителів козацьку старшину та обраних нею гетьманів. Ним
проводиться лінія історичної тяглості від князів давньої Русі через шляхту
Великого князівства Литовського та Речі Посполитої до козацтва як спадкоємця
державних традицій та суверенітету «народу руського». На позначення цієї
політичної спільноти вживається назва «Русь», а для держави – назва
«Україна». Внаслідок своєї свідомої волі козаки перебирають на себе функцію
захисників православ’я, і народ та церква надають їм права «дідичності», тобто
політичної легітимності [5, с. 228].
З середини XVII ст. Ф. Софонович вважає Україну суверенною державою,
в якій політична влада поділена між трьома взаємопов’язаними суб’єктами –
народом, козацькою старшиною й гетьманом та церквою. За козацькою
старшиною й гетьманом визнається право та обов’язок адміністративного
управління, військового захисту та розпорядження земельними маєтностями й
фінансами. Церква в особі митрополита Київського зобов’язана виконувати
свою пряму функцію, тобто опікуватись духовністю й культурою, а також має
важливу роль у політичних процесах. Роль церкви у політичному житті
козацької держави Ф. Софонович визначав як рівноправну, а в чомусь і вищу,
оскільки право церкви вирішувати державні питання з його точки зору є
трансцендентним та не підлягає жодному перегляду. Народ філософом
окреслюється як сукупність всіх суспільних станів, що сповідують православну
віру та поділяють громадянські права й обов’язки. Свідоме виконання свого
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державного обов’язку є принциповим для приналежності до політичної нації,
яка є носієм державного суверенітету.
Висновки
Отже, можна стверджувати, що державницькі ідеї, сформульовані в колі
українських православних інтелектуалів наприкінці XVI – на початку XVII ст.,
в другій половині XVII ст. зазнали подальшого розвитку. У зв’язку з
об’єктивними подіями та різними політичними орієнтаціями виокремились
кілька напрямків еволюції цих ідей. Можна стверджувати також, що в цей час
наявні вже не лише спільні уявлення, носієм яких є прошарок церковних
інтелектуалів в цілому, а й індивідуальні концепції, сформульовані видатними
особистостями. Одним з найбільш показових творів цього напрямку є
«Хроніка» Ф. Софоновича.
Визначено, що уявлення про державу Ф. Софоновича хоча й не можуть
вважатись цілісною політичною теорією, однак мають всі ознаки ґрунтовності
та системності. Так, чітко визначено категорії держави, ознаки її суверенності
та легітимності, права та обов’язки правителя, народу, взаємостосунки світської
та духовної влади. Ідеал державності Ф. Софоновича має багато спільних рис із
філософією європейського гуманізму. Так, джерелом влади визначається народ,
який розуміється як етноконфесійна спільнота з ознаками свідомого виконання
власних прав та обов’язків. Чітко встановлюється обов’язок правителя перед
народом та право народу змінювати свого правителя. Ф. Софоновичем
вводиться нова категорія «дідичності», яка багато в чому тотожна легітимності.
В руслі сформульованої ще за часів П. Могили державної концепції
взаємостосунків світської та духовної влади Ф. Софонович визнає за церквою
безумовний пріоритет в політичних питаннях та провідну роль у визначенні
майбутнього держави. Концепція Ф. Софоновича мала значний вплив на
розвиток політичної лемки та державності України ранньомодерної доби.
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Анотація. У статті досліджуются проблеми громадянського виховання
студентів як одного з пріоритетних напрямків виховної роботи в сучасних
навчальних закладах.
Ключові слова: громадянське виховання, громадянська позиція, національна
свідомість, патріотизм.
Annotation. The article investigates the problems of civic upbringing of students
as one of the priority areas of educational work in modern education establishment.
Key words: civic upbringing, civic position, national consciousness, patriotism.
Вступ.
Громадянськість — духовно-моральна цінність, світоглядна і психологічна
характеристика особистості, що визначає її обов'язок і відповідальність перед
співвітчизниками, Батьківщиною.
Одним із критеріїв і результатів громадянського виховання є
громадянськість особистості, яку складають моральна, політична та правова
культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання
за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і його дружні
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взаємини у світовому співтоваристві.
Ефективність громадянського виховання залежить від спрямованості
виховного процесу, форм і методів його організації. Провідна роль належить
предметам соціально-гуманітарного циклу, насамперед, історії.
Для сучасної історичної науки важливим є всебічне з'ясування місця й ролі
формування національної свідомості студентів на заняттях вітчизняної історії.
Нові умови суспільного розвитку нашої держави висувають нові вимоги до
особистості, що формується саме зараз і складатиме основу майбутньої
української нації.
Для успішного будівництва демократичної, правової й цивілізованої
Української держави необхідно, щоб підростаючі покоління мали високу
національну свідомість і самосвідомість.
Надійним фундаментом, на якому успішно формується національна
свідомість, є історична пам'ять. Відсутність національної свідомості нерідко
спричинює відчуття «другорядності» рідної мови, культури, врешті самого
себе, породжує комплекс національної і громадянської ущербності. Мета
українського національного виховання - створення національного типу
особистості, виховного ідеалу - гармонійної і всебічно розвиненої людини українця з багатогранними знаннями, глибокою національною самосвідомістю,
високими інтелектуально-творчими, духовно багатими і естетичними якостями,
патріотичними почуттями та працьовитістю.
Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини
як громадянина України незалежно від її етнічної приналежності. Протягом
майже 150 років від кінця XVIII до початку XX ст. українці перебували під
владою двох імперій: 80 % із них підлягали російським імператорам, решта
населяли імперію Габсбургів. Отже, український народ був і є однією з великих
європейських націй, яка впродовж кількох тисячоліть живе на своїй історичній
землі, понад 800 років мала свою державність у різних формах і завжди
боролася за її відродження. Київська Русь була однією з наймогутніших і
найцивілізованіших держав світу. Національно - визвольні змагання 1918 - 1920
рр., а також нинішнє проголошення незалежності України є теж відгомоном
давніх державницьких поривань українців. Про ці та інші державотворчі
процеси викладач повинен говорити студентам.
Під час вивчення курсів історії України та Всесвітньої історії важливо
сформувати у студентів національні, міжнаціональні та загальнолюдські
цінності. У зв’язку з цим потрібно звернутися до історичних понять та термінів:
крах тоталітаризму і перемога демократії, тенденція посилення європейської
інтеграції, еволюційне просування демократичних країн до соціальноорієнтованого громадянського суспільства.
Отже, до найважливіших завдань формування національної самосвідомості
і, як наслідок, свідомої громадянської позиції студентів слід віднести: – глибоке
і свідоме засвоєння знань, які дають українознавчі дисципліни, і в першу чергу,
історія України; – опанування національних і загальнолюдських цінностей; –
формування позитивної самооцінки студентів, переконаності в тому, що
людина – унікальна, неповторна особистість; – досягнення національної
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самоідентифікації кожним студентом, усвідомлення приналежності його до
українського народу; – виховання любові до України, рідної землі, малої
батьківщини, народу; толерантного ставлення до всіх народів, що проживають
на території нашої країни; – формування готовності до повсякденної роботи
задля процвітання країни, зміцнення української держави та готовності до її
захисту.
Згідно з Концепцією громадянського виховання особистості в умовах
розвитку української державності викладачам необхідно вирішити систему
завдань:
− формування національної свідомості, належності до рідної землі,
народу;
− визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини;
− виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині;
− формування соціальної активності особистості на основі таких
соціальних умінь як готовність узяти на себе відповідальність, здатність до
спільного життя і співпраці в громадянському суспільстві, здатність до
самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей;
− формування працелюбності особистості, відповідальності за свої дії;
− уміння визначати форми та способи своєї участі в житті суспільства;
− виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства;
− утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких
цінностей як свобода, рівність, справедливість;
− усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, прав
людини та її громадянською відповідальністю;
− формування політичної та правової культури засобами громадянської
освіти, яка дає знання про політичні системи і владу на всіх рівнях суспільного
життя, про закони та законодавчі системи;
− розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати
та відстоювати особисту позицію в тих чи інших питаннях, уміння знаходити
нові ідеї та критично аналізувати проблеми, брати участь у дебатах, уміння
переосмислювати дії та аргументи, передбачати можливі наслідки дій та
вчинків.
Сучасна молодь потребує готовності до життя у відкритому європейському
суспільстві,
соціальної
активності,
громадянської
компетентності,
усвідомлення своєї ролі в житті та впевненості в тому, що вона може позитивно
впливати на зміни в соціумі.
На сучасному етапі українського державотворення надзвичайно
актуальною є проблема виховання у молодого покоління патріотичних
почуттів, активної громадянської позиції, сприяння усвідомленню студентів
свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських
духовних цінностей.
З метою організації патріотичного виховання учнівської молоді в умовах
учбових закладів доречно проводити лекції, бесіди, семінари, «круглі столи»,
конференції, уроки пам’яті.
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Організовувати форми роботи, пов’язані з вивченням історії рідного краю і
народу (історичне краєзнавство) – вивчення літератури, збирання документів,
складання історії свого роду.
Немає важливішого завдання як виховання нового покоління українців. Без
об’єднання зусиль держави, освітніх установ і громадськості цього зробити
неможливо. А головне в цьому – зацікавленість всіх у вихованні
високоосвіченої патріотично налаштованої української нації, без якої Україна
може втратити свою державність.
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MEMORY DIES.
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Анотація. В статті йдеться про трагедію у Бабиному Яру, роковини якої
щорічно відзначаються 29-30 вересня, а у 2016 році виповниться 75 років з
моменту цієї страшної події в історії людства. Під час Великої Вітчизняної
війни ця місцевість була використана для проведення масових розстрілів киян.
За найпоширенішою версією, німці вирішили помститися за вибухи і пожежі в
центрі міста, винуватцями яких, як вони вважали, були євреї.
На Нюрнберзькому процесі було озвучено реальну кількість загиблих в
Бабиному Яру - 168 тисяч євреїв і понад 300 тисяч військовополонених. Отже
це був справжній жахливий геноцид єврейської та української нації.
Ключові слова: Бабин Яр, геноцид, газові камери, нюрнбергський процес,
«Мінора».
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Abstract. The article is about the tragedy in Babi Yar, which anniversary is
annually commemorated on September 29-30. In 2016 it will be the 75th anniversary
of this terrible event in human history. During World War II, this area was used for
mass executions of Kyiv citizens. According to the most common version, the
Germans decided to revenge for the explosions and fires in the city center, the
perpetrators of which, as they believed, were the Jews. At the Nuremberg trials the
actual number of deaths in Babi Yar was announced - 168,000 Jewish people and
more than 300,000 prisoners of war. So it was a truly terrible genocide of the Jewish
and Ukrainian nation.
Key words: Babi Yar, genocide, gas chambers, Nuremberg process,
“Menorah”.
Вступ. Загальна культура, професійна підготовка, широта інтересів і
громадянська позиція лікаря значною мірою впливає на рівень соціально економічного та духовного розвитку сучасного суспільства.
Традиційно вважається, що основним критерієм у підготовці майбутніх
лікарів є знання, які отримує студент в університеті. Але необхідно пам’ятати,
що необхідною складовою успішності професійної діяльності медичного
працівника є цілісність особистості, різнобічна освіченість, високий моральний
статус.
В Україні сьогодні гостро стоїть проблема патріотичного виховання
молоді. Молоді люди дуже часто не можуть визначитися в нашому світі: де
добро, а де зло?
Тому істотною стороною педагогічної діяльності є виховна робота,
допомога студентам в загальноосвітньому, культурному формуванні
особистості.
Багато наших студентів приїхали на навчання з різних куточків України, а
також з інших країн. За браком часу, а іноді і коштів вони не мають можливості
вивчати історичні пам’ятки нашого міста. Багатьом з них це навіть не цікаво.
Але коли починаємо розповідати про минуле нашого міста, знайомимо з
історичними світлинами - у них розкриваються очі, виникає бажання побачити
все на власні очі. Цікаво проходять засідання наукового-студентського гуртка,
на яких викладачі та студенти виступають з різними доповідями історичного,
культурного, загально-освітнього спрямування.
Ми згадуємо наших меценатів-благодійників, які за власний рахунок
засновували й утримували в Києві лікарні і амбулаторії, дитячі притулки,
притулки для безхатченків і жебраків, школи та ін. Всім була відома благодійна
та меценатська діяльність братів Николи і Федора Терещенка, Григорія
Галагана, Михайла Дегтерева, братів Лазаря і Льва Бродських, подружжя
Попових, Богдана Ханенка, Семена Могильовцева та інших заможних киян.
Сьогодні деякі медичні, культурно-просвітницькі та наукові установи
користуються будівлями, які колись були споруджені для громадських потреб
на кошти саме цих людей. Але в нашій історії траплялися трагічні і навіть
жахливі події, про які ми починаємо потрохи забувати, а багато хто з молоді
має лише загальне уявлення про них.
В цій статті йдеться про трагедію у Бабиному Яру, роковини якої щорічно
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відзначаються 29-30 вересня, а у 2016 році виповниться 75 років з моменту цієї
страшної події в історії людства. Чи потрібно сьогодні про це писати? Думаємо,
що так. Адже це був справжній жахливий геноцид єврейської та української
нації. Тож ми пропонуємо пригадати деякі моменти трагічної історії Бабиного
Яру.
Отже, в районі місцевості Києва - Сирець поїзд метрополітену зупиняється
на зупинці «Дорогожичі». Виходимо з метро і потрапляємо в царство
Кирилівського гаю. Прибрана територія, широка алея, протоптані вузенькі
стежки в глибину лісу, шепотять осинові листочки, матусі з діточками
насолоджуються красою, свіжим повітрям, пташиними мелодіями.
Відчувається особливий запах лісу, скошеної трави. Здається - ми потрапили в
рай земний, такий тихий, привітний, казковий. І раптом перед нашими очима
скульптура дівчинки з дитячими іграшками, а у ляльки надірвана голова (рис.
1). Під скульптурою підпис: «Дітям, розстріляним в Бабиному Яру. 1941 р.».

Рис. 1. Пам’ятник дітям, розстріляним в Бабиному Яру. 2015 р.
На душі раптово стає моторошно, зникає відчуття спокою, краси. В уяві
з’являються всім нам знайомі, але трохи забуті страшні картини історії
Бабиного Яру, нелюдський жах, страждання людей за часів окупації Києва
німцями під час Великої Вітчизняної війни. Але спочатку трохи з історії
Бабиного Яру.
Основний текст.
«Бісова баба» - з далекої і сучасної історії.
«Бабин Яр» - це була глибока балка, що являла собою відгалуження
Кирилівського яру, який розташовувався паралельно до сьогоднішньої вулиці
Олени Теліги. Від нього під прямим кутом в бік вулиці Теліги в районі
нинішньої аптеки з вершиною?? біля будинку № 27 (тут сьогодні стоїть
скляний торговий центр) і відходив Бабин Яр (рис. 2). Він простягався майже
на 3,5 км в бік Куренівки до Кирилівської церкви. Колись в глибині цього
провалля дзюрчали струмочки, які, розливаючись навесні, утворювали озера[1].
Бабин Яр вперше згадується під нинішньою назвою в 1401 році, коли
господиня трактиру, який тут розташовувався, продала ці землі
домініканському монастирю. У XV-XVIII століттях в літописах також
зустрічалися назви «Шалена Баба» та «Бісова Баба». У 1869 році неподалік від
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Бабиного Яру заснували Сирецький військовий табір. У 1870 році територія на
півдні Бабиного Яру була використана під будівництво Лук'янівського
кладовища [3]. Найбільш трагічні події в Бабиному Яру трапилися під час
Великої Вітчизняної війни, коли ця місцевість була використана
для
проведення масових розстрілів киян. Чому так сталося?

Рис. 2. Бабин яр до початку війни (2).
За найпоширенішою версією, німці вирішили помститися за вибухи і
пожежі в центрі міста, винуватцями яких, як вони вважали, були євреї. Але
вбивали не тільки євреїв. Гинули цигани, українці, поляки та люди інших
національностей. А в чому були винні хворі психіатричної лікарні?
Євреї почали збиратися в дорогу.
Київ, 24 вересня. На Хрещатику, де влаштувалися представники
окупаційної адміністрації, лунають вибухи і пожежі. Серед населення
ширилися чутки, що це роблять «наші». Нацисти розцінили це як привід для
ліквідації єврейського населення. Наприкінці вересня 1941 року зондеркоманда
захопила дев'ять провідних равинів Києва і наказала їм звернутися до
населення: «Після санобробки всі євреї і їх діти, як елітна нація, будуть
переправлені в безпечні місця»... Але равини відмовилися.
27-28 вересня нацистські власті віддали наказ про те, щоб 29 вересня
єврейське населення міста до 8 години ранку прибуло в призначену точку збору
з документами та цінними речами. За непокору наказу – розстріл (рис. 3). По
місту було розклеєно понад 2 тисячі оголошень. Паралельно через двірників і
керівників будинками поширювалася дезінформація про перепис і наступне
переселення євреїв. Більшість євреїв, що залишилися в місті - жінки, діти і
люди похилого віку. Доросле чоловіче населення було призвано в армію [4].
Більшість євреїв повірили німцям, що їх будуть переселяти, адже
німецький народ - цивілізована нація. Вони наївно піддавалися цій дитячій
філософії і фантазіям. Додавало надії місце збору - Сирець, де була товарна
залізнична станція. Зараз побачили світ численні видання - спогади свідків тих
подій, упорядниками яких були відомі історики, письменники Ш. Спектор, М.
Кіпнис, І. Левітас, І. Бабель, А. Кузнецов та ін. Більшість робіт були видані за
сприяння Єврейських організацій та фондів з Ізраїлю [1, 4, 5, 6, 7, 8]. Читати ці
книги важко і страшно.
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Рис. 3. Такі були об’яви на будинках в м. Києві (5)
Отже, євреї почали збиратися в дорогу. Сім’ї пекли хліб на дорогу, шили
похідні речові мішки, винаймали підводи. Більшість з них думало, що їм
передбачається переїзд в провінційні міста. Але були і ті, що розуміли - Бабин
Яр це смерть. Саме тому в цей день в Києві було багато самогубств.
Вони йшли назустріч смерті.
На світанку 29 вересня товпи євреїв кинулися до Сирця. Вони йшли з
Подолу, з Деміївки, Куренівки та Шулявки. Велика Васильківська зрадницьки
випустила зі своїх дворів великі і малі сім'ї, молодих і дорослих, маленьких
дітей і людей похилого віку (рис. 4).
На Львівській вулиці вони злилися в одне жахливе море смерті.
«Вони йшли, обдурені і пограбовані, зціплені і понурені, викликаючи жах
у тих, хто бачив їх, хоча деякі були одягнені в найкращий одяг», - так описує
ці трагічні моменти письменник Іцик Кіпніс у книзі «Бабий Яр» [14]. Вони всі
йшли в бік єврейського кладовища на Лук'янівці. Матері несли немовлят на
руках, везли їх у колясочках. Йшли понурі з мішками, згортками, валізами,
ящиками. Діти біля своїх батьків. Люди похилого віку намагалися взяти з дому
побільше. Стареньких бабусь, що були блідими та важко зітхали, вели під руки
онуки. Паралізованих людей несли на ношах, ковдрах, простирадлах. В кінці
вулиці Артема з'явилося перша огорожа - ланцюг фашистів і поліцаїв. У людей
зі сміхом забирали речі, зігріваючи кийками, та квапили рухатися далі. На
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наступному пункті забирали і кидали прямо на землю документи, паспорти, і
вони лежали, як сміття, купами. Прибулих до Бабиного Яру змушували
роздягтися і кийками гнали до скосу яру (рис. 5).

Рис. 4. Товпи людей йшли до Бабиного Яру. На їх шляху лежали страшні
«подарунки» кровавої навали (9).
З протилежного боку яру стояли німці з кулеметами. Людей розстрілювали
з кулеметів і з пістолетів. Над яром постійно кружляв літак, заглушаючи крик і
стогін людей постійним гулом. Екзекуція тривала весь перший день. Німці
розраховували розстріляти людей до темряви, але приречених було занадто
багато, і вони залишалися в очікуванні свого смертного часу до наступного
дня. Треба зауважити, що 27 вересня 1941 окупанти також розстріляли
пацієнтів психіатричної лікарні ім. Павлова, що розташовувалася поряд з яром.
Загальновідомо, що німці ставилися до душевнохворих як до «людського
сміття».

.

Рис. 5. Трагічні моменти Бабиного Яру (9).

Розстріли продовжувалися і пізніше. Жахливі моменти трагедії у
Павлівській лікарні описує В. Тваринський [6]: «Жовтневий ранок 1941 року.
Фашисти поспішають. Тих, хто не квапиться, підганяють ударами. І люди
йдуть. Невеликими партіями, зі строго визначеними інтервалами. Хворі ще не
знають, куди їх гонять. Одні чомусь регочуть. Інші мугикають пісеньки. А ці
пританцьовують. Є й такі, що мовчки переставляють ноги, втупившись у
землю. Останні метри свого життя міряють чоловіки і жінки. Старі і молоді.
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Високі і низькі. Висохлі і опухлі. Тих, хто нездатен пересуватися, несуть
працівники лікарні…». Уявити собі таке неможливо.
Скільки саме людей було розстріляно за два дні - 29 та 30 вересня сказати
важко. Деякі джерела вважають розстріляними 33 771 євреїв [4, 6]. Кого не
встигли вбити 29-го вересня, тих замкнули на ніч у порожніх гаражах на вулиці
Дорогожицькій. Розстрілювали аж до 11 жовтня. Практично все єврейське
населення Києва полягло в Бабиному Яру... Тут же фашисти вбивали циган
цілими таборами. Вантажівками, критими брезентом, привозили з Дарницького
табору виснажених голодом і ранами військовополонених. Їх використовували
на земляних роботах. Назад їх вже не вивозили. Тут же і розстрілювали. Цей
пекельний конвеєр не зупинявся протягом двох років: 104 тижня, по вівторках
і суботах [6]. Без суду і слідства знищили 621 члена Організації українських
націоналістів, серед яких була і відома поетеса Олена Теліга [10].

.
Рис. 6. Книга Кузнецова «Бабий Яр».
Так змивалися сліди крові.
Десятки тисяч євреїв були знищені німцями. Але у 1943 році окупанти,
прагнучи приховати сліди своїх злочинів, розкопували могили своїх жертв і
спалювали їх. Для роботи зі спалювання трупів у Бабиному Яру німці
направляли ув'язнених з Сирецького табору. 18 серпня 100 ув’язнених
направили в Бабин Яр. Там їх закували в кайдани і змусили виривати і
спалювати трупи людей, знищених німцями. Німці привезли сюди з
єврейського кладовища гранітні пам'ятники і залізні огорожі. З пам'яток
робили майданчики, на які клали рейки, а на рейки укладали, як колосники,
залізні огорожі. На залізні огорожі накладали шар дров, а на дрова - шар трупів.
На трупи знову укладали шар дров і поливали нафтою. З такою послідовністю
трупи накладалися по кілька рядів і підпалювалися. У кожній такій печі
містилося до 2500-3000 трупів. Німці виділили спеціальні команди людей, які
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знімали з трупів сережки, каблучки, витягали з щелеп золоті зуби. Після того,
як всі трупи згорали, закладалися нові печі і т.д. Кістки трамбувальниками
розбивали на дрібні частини. Для цього з Німеччини навіть привезли спеціальні
машини. Попіл змушували розсіювати по Яру, городах, щоб не залишалося
ніяких слідів. Для прискорення роботи німці застосували екскаватор. Тут
спалювалися трупи чоловіків, жінок і дітей, вбитих в газових автомашинах [8].
Але існує й інша версія цих дій. Німці зовсім не намагалися замести сліди,
коли почали відкопувати трупи і спалювати їх на відкритих печах, оскільки
вони пишалися своєю «роботою». Причина набагато глибша. Як виявилося,
перед стратою багато приречених євреїв ковтали прикраси, тому було
вирішено провести ексгумацію, трупи потрібно було спалити, а золу просіяти з
метою наживи.
Отже, згідно з матеріалами Нюрнберзького процесу масове вбивство у
Бабиному Яру називалося "утилізацією золота", оскільки з місця страти в
Німеччину привозили мішки з золотом і коштовностями. Більше того, на
Нюрнберзькому процесі було озвучено реальну кількість загиблих в Бабиному
Яру - 168 тисяч євреїв і понад 300 тисяч військовополонених. Ці цифри
підтвердив Міжнародний військовий трибунал [11].

Рис. 7. Пам’ятник загиблим в Бабиному Яру: «Пам’ять заради
майбутнього». 2015 р.
Помста за пролиту єврейську кров.
Після звільнення Києва в місто почали повертатися євреї. Дехто з
місцевого населення, з антисемітськими поглядами, які встигли заволодіти
рештками їх речей, квартирами, поставилися до них вороже. Але люди, які
втратили рідних і близьких людей, не звертали на них уваги. Осиротілі, вони
кожного дня приходили до Бабиного Яру, мовчки стояли перед засипаними
ямами, збирали обгорілі кістки, розбиті черепи, дівчачі коси і ховали все те, що
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залишилося від батьків, чоловіків, дочок, жінок. В розпал антисемітської
компанії 1948-1953 років приходити сюди було ризиковано [12]. Місцеве
начальство намагалося перетворити Бабин Яр в міське сміттєзвалище,
систематично
руйнувалося
єврейське
кладовище.
Така
політика
продовжувалася до самої смерті Сталіна.
В 50-х роках влада Києва планувала на місці смерті тисяч людей
облаштувати парк відпочинку і стадіон. З 22 березня 1950 року Яр почали
заливати рідкими відходами цегляних заводів, збудувавши земляну греблю для
захисту прилеглих районів від повеней, але вони не врахували, що дренажна
система є небезпечною. 13 березня 1961 року сталася страшна біда, вона
увійшла в історію як «Куренівська трагедія». Весною почав танути сніг і
земляна гребля не витримала великої кількості води. Внаслідок цього селевий
потік (суміш напіврідкої глини та піску), що був змішаний із залишками
людських кісток і черепів, висотою до 14 метрів, обвалився на Куренівку. Було
залито близько 30 га, зруйновано понад 30 будівель та трамвайне депо ім.
Красіна, яке виявилося в самому центрі стихії, а також Кирилівське кладовище
[13]. «Це мстить пролита єврейська кров» - шепотіли кияни. Бабин Яр
зрівнявся з землею.

Рис. 8. Монумент в пам’ять про загиблих в Бабиному Яру. 2015 р.
Помпезні та символічні пам’ятники трагедії.
Всередині 60-х років євреї Києва, незважаючи на протистояння влади,
почали відзначати мітингами роковини страшної трагедії в Бабиному Яру.
Пізніше, в 1966 році, поблизу Бабиного Яру було встановлено гранітний
обеліск, який за 10 років замінили помпезною композицією (рис. 7, 8). Свідки
розстрілів зауважують, що пам'ятник встановлено майже в кілометрі від місця,
де насправді розстрілювали людей. Справжній Яр - там, де тепер відкрили нову
станцію метро, влаштували парк і облаштували бетонні доріжки [1].
А тепер кілька слів про символічний пам’ятник в парку на Дорогожичах –
«Мінора» (рис. 9). Його відкрили 29 вересня 1991 р. у 50-ту річницю трагедії
київських євреїв у Бабиному Яру. Пам’ятник стоїть на тому місці, де колись
були єврейські, мусульманські і кераїмські поховання. Має форму семисвічника
(мінори), який є символом іудаїзму. Він стоїть на ступінчастому постаменті і
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вкритий рельєфами, що зображують жертвоприношення. «Голос крові брата
твого волає з землі» - написано на цьому символічному камені.

Рис. 9. Символічний пам’ятник в Кирилівському парку «Мінора». 2015 р.
Висновки. Злочин і покарання.
У 1946 році в Києві відбувся судовий процес над учасниками масових
розстрілів під час німецької окупації України. Деяких засудили до смертної
кари через повішення. Вирок виконувався публічно в центрі міста на площі
Калініна. Інші були засуджені до тривалих термінів ув'язнення і, після смерті
Сталіна були амністовані Хрущовим.
Перед американським військовим судом в Нюрнберзі постали 24 есесівця,
14 засудили до смертної кари. Але командир ейнзатцгруппи «С» Отто Раш
уникнув суду «через хворобу». Командир зондеркоманди 4а Пауль Блобель був
засуджений у ФРН і повішений в 1951 році. В кінці 60-х, в Дармштадті відбувся
суд над групою есесівців, які брали участь у масових розстрілах в Бабиному
Яру. На лаві підсудних опинився десяток дрібних сошок, та й ті досить легко
відбулися. Головними винуватцями зробили Блобеля і Раша, яких на той час
вже не було в живих [15, 16]. Як-то кажуть, коментарі тут недоречні.
Завершуючи цю трагічну історію Кирилівського гаю, ми робимо висновок:
хай все, що тут відбувалося, ніколи не повториться. Треба тільки пам’ятати,
адже пам’ять не вмирає. Кожна загибла людина має право на пам’ять. Видатний
громадський діяч, Герой України, радянський дисидент, літературознавець,
публіцист, доктор філологічних наук Іван Дзюба писав: «Бабин Яр - це трагедія
всього людства, але відбулася вона на українській землі. І тому українець не
має права забувати про неї так само, як і єврей. Бабин Яр - це наша спільна
трагедія, трагедія насамперед єврейського та українського народів» [17].
А в Кирилівському гаю на Дорогожичах життя продовжується. Шумлять
осинові листочки, співають солов’ї, бавляться діти…
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хозяйства Смоленской области накануне войны, показан ход эвакуации
населения и оборудования промышленных предприятии из прифронтовых
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Одной из важных составных частей перестройки народного хозяйства
СССР на военный лад в начале Великой Отечественной войны стало
перемещение населения и производительных сил из фронтовых и
прифронтовых в тыловые районы страны. Одними из первых в РСФСР
приступили к эвакуации заводов и фабрик трудящиеся Смоленской области. Их
патриотический трудовой подвиг получил довольно полное отражение в
работах М.М. Загорулько, В.М. Гриднева, Д.Е. Комарова, В.А. Конова и И.С.
Писаренко, которые выявили специфику эвакуации промышленности и
населения в условиях прифронтовой полосы Западного и Резервного фронтов,
ведущих напряженную борьбу с ударной силой вермахта − группой армий
«Центр», и пополнили эту неисчерпаемую историко-экономическую тему
уникальным фактическим материалом, почерпнутым в центральных и местных
архивах Российской Федерации. Поэтому цель настоящей статьи дать
обобщенную и одновременно детальную картину эвакуации населения и
ресурсов промышленности Смоленской области в 1941 г.
27 сентября 1937 г. была создана Смоленская область. Ее территория
составляла 72,2 тыс. кв. км. В области было 54 района, 1220 сельских советов,
23 города и 8 рабочих поселков [4, с.8]. До войны в Смоленской области,
согласно переписи 1939 г., насчитывалось 2685999 человек населения, из них
2232301 человек проживали в сельской местности, а 453608 человек − в
городах [11, л. 90; 12, лл.20, 23; 13, с. 343 − 344]. Население Смоленска
составляло 156994 человек [13, с. 344].
В 1940 г. в промышленности Смоленской области было занято около 110
тыс. человек, в том числе 87 тыс. производственных рабочих [4, с. 84].
Отраслевая структура промышленности Смоленской области в 1940 г. по
стоимости валовой продукции была такова. Первое место занимала текстильная
и легкая промышленность, имевшая удельный вес в 32,8%. На втором месте
находилась пищевая промышленность − 30,8%; на третьем месте −
машиностроение и металлообработка − 18,3%, далее следовали легкая и
деревообрабатывающая − 7,7%, торфяная − 3,4%, стройматериалов
минерального происхождения − около 2% и на все прочие отрасли
промышленности приходилось 5% [4, с. 84].
В 1940 г. на долю Смоленского промышленного узла приходилось 36,1%
всего производства государственной промышленности области и 32,2%
продукции кооперации.
Город Ярцево с его промышленными предприятиями имел следующий
удельный вес: 16% − в продукции государственной промышленности и 5,6% −
Научный взгляд в будущее

157

Том 8. Выпуск 1(1)

История

в продукции промкооперации.
Доля Вяземского промышленного узла составляла 14% в государственной
промышленности и 6% в продукции промкооперации.
Рославльский промышленный узел имел удельный вес в размере 9,5% в
государственной промышленности и 15,5% в промкооперации [4, с. 85].
Перед войной в Смоленской области было 28368 предприятий со 111000
рабочими и служащими [12, л. 27]. По состоянию на конец 1940 г. в
Смоленской области насчитывалось 436 крупных предприятий [6, с. 4].
Мирный труд смолян нарушила начавшаяся 22 июня 1941 г. Великая
Отечественная война. Ее начальный период явился одним из самых трагических
моментов Отечественной истории. В силу ряда объективных и субъективных
причин Красная Армия оказалась неспособной задержать продвижение
противника в глубь страны. Вражеское наступление развивалось стремительно.
Уже в конце июня 1941 г. бои шли на старой советской границе. За первые 15 −
18 дней войны войска противника продвинулись в глубь СССР от 350 до 600
км. В зоне боевых действий и под угрозой захвата оказалось огромное
количество промышленных объектов и материальных ценностей. Их эвакуация
стала одной из важнейших задач советского государства.
24 июня 1941 г. при ЦК ВКП(б) и СНК СССР был создан Совет по
эвакуации, в функции которого входило составление эвакуационных планов и
их реализация. Председателем Совета был назначен секретарь ВЦСПС Н.М.
Шверник. На местах проведение мероприятий, связанных с эвакуацией, было
возложено на местные партийные и советские органы [6, с. 3].
Насущная необходимость перебазирования на восток имущества,
представлявшего ценность, потребовала огромной концентрации сил как
регионального партийного и советского аппарата, так и всех смолян. 8 июля
1941 г. на совместном заседании Смоленского обкома ВКП(б) и облисполкома
было принято решение «Об областном комитете по эвакуации населения,
имущества и скота». Решение утвердило состав комитета по эвакуации. Его
возглавил заместитель председателя облисполкома А.Г. Соколов [7, с. 30]. .
Кроме него, в состав Комитета вошли Радман, Деньгин, Фролов, Анатольев,
Дроздов, Варламов, Сахаров и Шишнов [2, с. 41; 7, 30]. Новый орган
координировал деятельность областных, районных властных структур и
административных учреждений, предприятий области, задействованных в
широкомасштабных эвакуационных мероприятиях. На всех предприятиях и в
учреждениях были назначены должностные лица, ответственные за проведение
эвакуации. Для каждой организации был разработан план, который включал в
себя объемы эвакуируемого имущества, персонала, сроки эвакуации, маршрут
перемещения и ориентировочный план сроков монтажа оборудования, а также
начала работ на новом месте. Например, вяземские маслозаводы,
эвакуированные в Таджикскую ССР и Саратовскую область, уже в 3 − 4
квартале должны были начать выпуск продукции практически в довоенных
объемах. Кировский чугунолитейный завод к 1 января 1942 г. на новом месте
должен был выпустить 50 тыс. 76-мм снарядов и т.д. [7, с. 30 − 31].
Высшее руководство страны, приступив к эвакуации, в первые дни войны,
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по мнению Д.Е. Комарова, не представляло себе масштабы вражеской агрессии.
Так, в распоряжении о проведении эвакуации, подписанном И.В. Сталиным 10
июля 1941 г., указывалось, что эвакуацию необходимо было проводить в
полосе 70-км зоны от линии фронта, и разрушения при отходе не должны быть
тотальными. Таким образом, можно утверждать, что широкомасштабные
эвакуационные мероприятия в Смоленской области начались тогда, когда бои
уже шли на ее территории (с 13 июля 1941 г.). Условия, в которых началась
эвакуация, для Смоленщины были схожи с той обстановкой, которая в связи со
стремительным продвижением противника развивалась на других участках
советско-германского фронта [7, с. 31].
Проведение эвакуации населения, промышленных объектов и
материальных ценностей из Смоленской области В.М. Гриднев и Д.Е. Комаров
подразделяют на два этапа. Первый этап − с начала июля 1941 г. до начала
августа 1941 г.; второй этап − с начала августа 1941 г., когда противник был
остановлен на линии Батурино − Ярцево − Соловьева переправа − Ельня −
Екимовичи, до 8 октября 1941 г., когда в ходе операции «Тайфун» противник
замкнул кольцо в районе Вязьмы [2, с. 41; 7, с. 31]. Это означало, что уже 8
октября 1941 г. враг практически полностью оккупировал территорию
Смоленской области [7, с. 36].
Результативность эвакуации в первую очередь зависела от способности
Красной Армии дать отпор и остановить продвижение противника на том или
ином участке Западного и Резервного фронтов. Поэтому эвакуация во время
второго этапа, в связи с тем, что противник был задержан на указанных выше
рубежах почти на два месяца, прошла организованней и в больших объемах,
чем на первом этапе [2, с. 41; 7, с. 32].
Трагический ход военных действий на центральном участке советскогерманского фронта на территории Белоруссии и западных районов
Смоленской области поставил перед партийным и советским руководством
задачу спасения мирного населения. В соответствии с постановлением СНК
СССР от 5 июля 1941 г. «О порядке эвакуации населения в военное время» и
«Положением об эвакуационном пункте», Смоленский облисполком 11 июля
1941 г. принял решение № 2237 «Об организации эвакопунктов». Согласно ему,
«Смоленский, Вяземский, Рославльский райисполкомы и Сухиничский
горисполком обязывались к 13 июля организовать в Смоленске, Вязьме.
Рославле и Сухиничах вблизи железнодорожных станций в зданиях клубов,
кинотеатров и школ эвакуационные пункты. Эвакопункты содержались за счет
местных бюджетов. Руководили эвакопунктами лично председатели
райисполкомов и горисполкомов. Главное назначение эвакопунктов состояло в
регистрации, снабжении питанием («... два раза в сутки стоимостью не свыше 6
рублей на человека») и медицинском обслуживании эвакуируемого населения.
На руководство эвакуационных пунктов возлагалась также задача «не
допускать стихийного заполнения вагонов лицами, не подлежащими
эвакуации» [8, с. 26 − 27].
На Вяземский эвакопункт была возложена обязанность одновременно
пропускать не менее одного эшелона с эвакуированными гражданами в сутки.
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Летом и осенью 1941 г. через Вяземский эвакопункт в глубь страны
проследовали десятки тысяч советских людей из восточных районов
Белоруссии и западных районов Смоленщины [5, с. 64].
Эвакуация взрослого населения Смоленской области осуществлялась в
ходе перебазирования на восток промышленных предприятий, где они
трудились. Уже 15 августа 1941 г. первый секретарь Смоленского обкома
ВКП(б) Д.М. Попов докладывал в ЦК ВКП(б) о том, что из Смоленской
области эвакуировано свыше 1 млн. человек [11, л. 95]. В Смоленске, Рославле
и Вязьме было эвакуировано от 70 до 90% городского населения [3, с. 139].
Эвакуация населения, промышленного оборудования из незанятых к 15
сентября фашистами 28 восточных районов Смоленской области с населением
229 тыс. человек проходила до начала октября 1941 г. более организовано, чем
ранее из западных районов Смоленщины [2, с. 41].
В ходе эвакуации часть граждан, в первую очередь дети, рабочие и их
семьи, партийно-хозяйственный аппарат вывозились транспортом, другая часть
покидала область своим ходом. Следует признать, что в полной мере
осуществить эвакуацию населения в Смоленской области не удалось. На
оккупированной врагом территории, по подсчетам Д.Е. Комарова, осталось
более 1 млн. смолян. (Эта цифра верна применительно к новым границам
Смоленской области после 5 июля 1944 г. − И.П.). В одном только Смоленске,
по данным оккупационной печати, в июле 1942 г. проживало 29578 человек [6,
с. 5].
Следует отметить, что эвакуация населения из г. Вязьмы и Вяземского
района несколько затянулась. По мнению Д.Е. Комарова, «это было связано с
тем, что район с июля 1941 г. оказался тыловым. Многие учреждения и
предприятия работали до последней возможности оказания помощи Красной
Армии. Кроме того, следует признать, что вражеское наступление, которое
началось 2 октября 1941 г. на вяземском направлении оказалось для нас
неожиданным, и к его отражению и эвакуации населения из угрожаемых
районов мы были не готовы. Так, Совет по эвакуации только 26 сентября отдал
распоряжение Смоленскому обкому партии об эвакуации из Вязьмы 2300
женщин и детей в Башкирскую ССР в первой декаде октября, выделив на эти
цели 57 вагонов. В свою очередь, Бюро обкома партии рассмотрело это
указание и приняло меры к его исполнению 4 октября, а эвакуацию женщин и
детей намечено было завершить к 25 октября. Однако эвакуировать людей не
удалось, 7 октября противник занял Вязьму, а значительное количество
эшелонов, в последние минуты покинувших город, было разбомблено и
уничтожено авиацией противника. Таким образом, в Вязьме остались
неэвакуированными около 10 − 15 тыс. человек (что составляет более 25%
довоенного городского населения). Еще в более минимальном количестве было
эвакуировано население из сельской местности Вяземского и близлежащих
районов» [5, с. 64 − 65].
В целом, из 2606 тысяч человек населения, проживающего в Смоленской
области до войны, на оккупированной врагом территории Смоленщины
осталось около 1,5 млн. человек [1, с. 193]. (Эта цифра верна применительно к
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старым границам Смоленской области до июля 1944 г. − И.П.).
Эвакуация материальных ценностей и производственных мощностей
является одной из героических страниц Великой Отечественной войны.
История не знала фактов такого гигантского перемещения экономических
мощностей в рекордно сжатые сроки. В первую очередь предстояло
эвакуировать рабочих, станки и оборудование 436 крупных промышленных
предприятий Смоленской области [6, с. 4].
Эвакуация промышленных объектов производилась преимущественно
железнодорожным транспортом. Смоленские железнодорожники работали в
тяжелейших условиях. Не хватало подвижного состава, железные дороги имели
слабую пропускную способность и не справлялись с огромными встречными
потоками: с одной стороны шли эвакуированные грузы, с другой − воинские
эшелоны с солдатами, техникой, боеприпасами, продовольствием [7, с. 34].
Эвакуация происходила под бомбежками противника, который господствовал в
воздухе. По данным МПВО НКПС вражеская авиация совершила с июня по
декабрь 1941 г. на советские железные дороги 5939 налетов, сбросив 46 тыс.
авиабомб [6, с. 4].
К 15 августа из Смоленской области в глубь страны было отправлено
19359 вагонов грузов, из которых 10479 перевозили имущество фабрик и
заводов [7, с. 33].
Одним из первых начали эвакуацию Смоленский завод им. Калинина по
производству дорожных машин, Смоленский льнокомбинат, завод № 149
оборонной промышленности [9, с. 18]. Через месяц, к 15 сентября 1941 г., из
Смоленской области было эвакуировано 46 основных предприятий. Среди них:
− Смоленский завод № 35 Наркомата авиационной промышленности был
эвакуирован в начале июля со всем оборудованием, сырьем и свыше 2000
рабочими в Куйбышев;
− Думиничский чугунолитейный завод «Революционер» был эвакуирован
в середине августа с основным оборудованием и 50 рабочими в Борисоглебск;
− Кировский чугунолитейный завод был вывезен с основным
оборудованием и 109 рабочими на Катав-Ивановский комбинат ЮжноУральской железной дороги;
− Рославльский вагоноремонтный завод был вывезен в тыл с основным
оборудованием и 1000 рабочими;
− Троицко-Кондровские бумажные фабрики согласно распоряжению
Совета по эвакуации № 5329-с от 8 августа 1941 г. вывозились в Ташкент,
Молотовскую, Кировскую и Свердловскую области и т.д. [7, с. 33; 8, с. 30].
Наиболее успешно была проведена эвакуация промышленных
предприятий Кировского и Думиничского районов. Она началась 13 августа
1941 г. В этот день с Думиничского завода «Революционер» ушел в г.
Борисоглебск Воронежской области первый эшелон с частью оборудования и
рабочими. Состав насчитывал 36 вагонов. До середины сентября к местам
приписки с завода отправили еще два эшелона в количестве 35 вагонов с
оборудованием, материалами и готовой продукцией. Однако с 12 сентября из-за
отсутствия вагонов эвакуация предприятия временно прекратилась. Учитывая
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создавшееся положение, Смоленский обком ВКП(б) 18 сентября 1941 г.
рассмотрел вопрос «О ходе эвакуации заводов: Фаянсового, Кировского
чугунолитейного и Думиничского «Революционер», в котором предложил
партийным организациям и дирекции предприятий закончить эвакуацию к 28
сентября 1941 г. Для перевозки демонтированного оборудования заводам
выделили свыше 300 товарных вагонов и платформ. В результате оборудование
завода «Революционер» было полностью перебазировано в Борисоглебск.
Местом размещения эвакуированного Кировского завода строительного фаянса
стал г. Ирбит Свердловской области, а Кировского чугунолитейного завода – г.
Катав-Ивановск Челябинской области. В январе 1942 г. перебазированные на
Урал кировские заводы выдали первую продукцию для фронта [10, с. 27].
В конце сентября 1941 г. партийные организации Кондровской группы
бумажных фабрик Дзержинского района, выполняя решение Смоленского
обкома ВКП(б) от 26 сентября 1941 г. «О порядке вывоза и уничтожения
материальных ценностей из районов, занимаемых противником», произвели
демонтаж оборудования своих предприятий. Так, за неделю до оккупации
района с фабрик удалось вывезти на Ингурский, Вишерский и Марийский
бумажные комбинаты 10 бумагоделательных машин, два паровых котла, три
дизеля, турбогенератор и оборудование тетрадного цеха Полотняно-Заводской
фабрики. В составе коллектива рабочих и инженерно-технических работников
эвакуируемых предприятий был 201 коммунист. На новом месте они
установили вывезенное оборудование и развернули производство бумаги [10, с.
27].
Неэвакуированное сырье и оборудование рабочие Кондровской, Троицкой
и Полотняно-Заводской бумажных фабрик надежно укрыли в лесу и у себя в
домах. Гитлеровские оккупанты тщетно пытались выявить места хранения
ценной промышленной техники. Никто из рабочих не выдал тайну. Бумажники
возвратили на фабрики спрятанное оборудование в день освобождения
Дзержинского района Красной Армией [10, с. 27 − 28].
В начале октября 1941 г. из Сухиничей эвакуировали Термозавод,
железнодорожное училище с учащимися и учебным оборудованием, склады
Заготзерно, банк, предприятия связи. Одновременно из города отправили три
эшелона с рабочими и их семьями [10, с. 28].
В больших объемах удалось вывезти из Вязьмы промышленные
предприятия и другое имущество. В справке, подготовленной обкомом партии,
говорилось, что были «вывезены все вяземские заводы». Вяземская
льночесальная фабрика в августе 1941 г. была эвакуирована в г. Киров
Кировской области. Оборудование перевозилось по железной дороге, а
работники и члены их семей автомобильным транспортом. Вяземское
строительство № 198/1 Наркомата авиационной промышленности в этом же
месяце было перемещено в г. Горький. Три маслозавода были вывезены из
Вязьмы и по плану должны были быть эвакуированы в Таджикскую ССР и
Саратовскую область. Одним из последних из Вязьмы в Семипалатинск
эвакуировался кожевенный завод. Для вывоза его оборудования решением
Смоленского обкома партии от 4 октября было выделено 28 вагонов [5, с. 65].
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Только за август 1941 г. из Вяземского района было отгружено 1924 вагона
с оборудованием предприятий и имуществом учреждений города и района.
Советские люди работали на износ, стремясь вывезти все, что представляло
собой какую-либо ценность для противника. Работа кипела и днем и ночью.
Так, 1 сентября было отгружено 19 вагонов, 2 сентября − 27, 8 сентября − 31 и
т.д. Перед оставлением города, 7 октября, отрядами НКВД и бойцами
истребительного батальона были взорваны элеватор, нефтебаза и некоторые
другие объекты. В городе практически ничего не осталось из того, что могло бы
принести пользу фашистской экономике. Но следует отметить, что
определенная часть оборудования и мощностей вяземских предприятий была
уничтожена противником по маршруту следования. В результате неразберихи,
царившей в этот период на железной дороге, некоторые предприятия попали не
в те районы, в которые первоначально направлялись. Так, из трех вяземских
маслобойных заводов ни один не попал к месту назначения, но, главное, что все
они были вывезены и не достались оккупантам [5, с. 65 − 67].
Тем не менее, к 15 сентября в 28 районах Смоленской области, не занятых
противником, по подсчетам Д.Е. Комарова, «остались невывезенными 89
небольших предприятий, на которых работало около 10 тыс. человек. Как
правило, эти предприятия дорабатывали оставшееся сырье, они либо
обеспечивали своей продукцией части Красной Армии, либо на их
перемещение не хватало подвижного состава» [7, с. 33]. Так, 17 сентября
Думиничский завод «Революционер» не отгрузил 150 вагонов готовой
продукции, и, кроме того, на заводе осталось 3000 т чугуна, для отправки
которого требовалось 350 вагонов. На Кировском фаянсовом заводе имелось 70
вагонов полуфабрикатов и 5 вагонов готовой продукции. На Кировском
чугунолитейном заводе до этого периода не было отгружено 300 т литья для
эмали и 30 т. апатитовой руды. Для эвакуации оставшегося оборудования трех
Кондровских бумажных фабрик в середине сентября требовалось 500 − 600
вагонов. Доказательством тяжелой обстановки с вагонами может служить
докладная записка А.Г. Соколова председателю Совета по эвакуации т.
Швернику: «В связи с тем, что эвакуация приобрела затяжной характер, и
дальнейшее оставление продукции на заводах является небезопасным, прошу
Вас немедленно принять меры по предоставлению вагонов» [7, с. 33]. Однако
следует признать, что приведенная выше информация о неэвакуированном
имуществе касается, в первую очередь, сырья и части готовой продукции. По
утверждению Д.Е. Комарова, станки, энергетическое оборудование, кадры
были вывезены с предприятий Смоленщины заблаговременно [7, с. 33 − 34].
Несмотря на перечисленные выше трудности, все крупные предприятия
Смоленска, Сухиничей, Думиничей, Рославля, Вязьмы, Гжатска были
перебазированы в глубь страны, а неподдающиеся транспортировке грузы
уничтожены. Всего до 3 октября 1941 г. из Смоленской области было
эвакуировано железнодорожным транспортом 25 тыс. вагонов с людьми,
оборудованием и материальными ценностями [13, с. 343 − 344].
Следовательно, была достигнута главная цель эвакуации промышленности
Смоленской области − полностью вывезти в глубь страны станки и
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оборудование крупных высокотехнологичных предприятий и пополнить им
оборонный потенциал советского тыла. Кроме того, попутно была решена
задача срыва планов немецкого командования поставить все производственные
мощности Смоленщины на службу вермахту. Об этом свидетельствуют факты,
приведенные Д.Е. Комаровым: «Захватчикам за все время оккупации
Смоленской области удалось наладить (на самом низовом уровне) только
некоторые промышленные объекты. Среди них: кирпичный завод в Смоленске,
войлочную фабрику в Вязьме (на базе одного из эвакуированных предприятий),
лесопильный завод в Угре, вагоноремонтный завод в Рославле, где рабочие
резали советские паровозы и отправляли их в Германию, а также переделывали
железнодорожные скаты у подвижного состава под европейскую колею. Не
имея возможности восстановить и использовать промышленные объекты,
оккупационные власти в определенной мере «развивали» кустарные и частные
предприятия. Так, в декабре 1941 г. в Смоленске было зарегистрировано 250, а
в начале 1942 г. − около 500 кустарных и ремесленных предприятий. Кроме
того, в городе с помощью немецких инженерных частей в сентябре 1941 г.
удалось запустить в действие водопровод, электростанцию и радиоузел» [6, с.
4].
Следует отметить, что в ряде районов Смоленщины не удалось
эвакуировать мелкие предприятия перерабатывающей промышленности. Так,
по данным Д.Е. Комарова, в пяти районах Смоленской области (Смоленском,
Кардымовском, Краснинском, Руднянском, Касплянском) оккупантами в 1942
г. были восстановлены 21 молокозавод и 19 молокозаготовительных пунктов.
Ими с 1 января по 1 августа 1942 г. было произведено: 102149 кг сливочного
масла, 590 кг тридцати процентного сыра, 1693 кг сыра тощего, 108261 кг
творога тощего, 26664 кг творога жирного, 2610387 м обрата, 170249 л пахты.
Перечисленная выше продукция полностью пошла для потребления частям
вермахта [6, с. 4 − 5].
Таким образом, смоляне в ходе эвакуации 1941 г. спасли основной
промышленный потенциал области от захвата его немецко-фашистскими
захватчиками и поставили его на службу советскому тылу, который стал
мощным арсеналом Красной Армии, бесперебойно снабжавшим ее
современным
вооружением
и
боеприпасами,
обмундированием
и
продовольствием.
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Аннотация:
В
статье
приводятся
данные
о
состоянии
сельскохозяйственного производства Калининской области перед войной,
рассмотрен ход эвакуации тракторов и комбайнов МТС и совхозов,
продуктивного скота колхозов и совхозов, отражен трудовой подвиг сельских
тружеников по спасению от фашистских оккупантов ресурсов сельского
хозяйства Калининской области в 1941 г.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, МТС, совхоз, колхоз,
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Abstract: The article presents data on the state of agricultural production in the
Kalinin region before the war, reviewed the evacuation of tractors and combines
MTS and state farms, livestock collective and state farms, shows labor feat of rural
workers to rescue from Nazi invaders agricultural resources of the Kalinin region in
1941 year.
Keywords: agricultural production, MTS, state and collective farms state
breeding nursery, agricultural resources, evacuation, evacuation Commission,
equipment tractor convoy, herds of cattle, gurtoprav, transhumance.
Эвакуация ресурсов сельского хозяйства во время Великой Отечественной
войны из районов СССР, которым угрожала немецкая оккупация, явилась
одним из основных способов спасения общественного достояния страны от
разграбления гитлеровскими захватчиками. Заметный вклад в эвакуацию
имущества колхозов, МТС и совхозов внесли сельские труженики Калининской
области. Перед войной ее территория составляла 106,4 тыс. кв. км с населением
3211434 человек, три четверти из которых являлись сельскими жителями, в том
числе среди них было около 806 тыс. трудоспособных селян [10, с. 51; 11, с. 5].
Созидательный труд Калининских крестьян был прерван начавшейся 22
июня 1941 г. Великой Отечественной войной. Бои с немецко-фашистскими
захватчиками на территории Калининской области начались в самом начале
войны − 5 июля 1941 г. К середине октября 1941 г. из 69 районов области
гитлеровцы оккупировали 38 районов или 2/3 территории Калининской области
[11, с. 6; 12, л. 20]. Их площадь составляла 57,4 тыс. кв. км, или 53,9% всей
территории области, на которой проживало 2045743 человек. Здесь до войны
получали 786840 т зерна (61,6% общего областного производства). На эту
территорию приходилось 53,5% поголовья крупного рогатого скота. Здесь
выращивали хорошие урожаи льна, картофеля и других культур. 18 районов
области после трех-четырехмесячной оккупации были освобождены и стали
прифронтовыми. В остальных 23-х захваченных гитлеровцами районах
проходили ожесточенные бои. Полностью Калининская область была
освобождена от немецко-фашистских оккупантов 19 июля 1944 г. [10, с. 8].
Участие крестьян фронтовых и прифронтовых районов Калининской
области в сельскохозяйственном производстве и в спасении его ресурсов в ходе
их массовой эвакуации особенно в 1941 г. было весьма результативным и
эффективным. Этот патриотический подвиг сельских тружеников получил
отражение в многотомной Истории крестьянства СССР, в очерках истории
Калининской организации КПСС и ВЛКСМ, в работах В.Т. Анискова, М.И.
Лихоманова, Л.Т. Позиной, Е.И. Финогенова, В.И. Смирнова [1, с. 40, 44, 48; 2,
с. 232; 3, с. 151, 154, 156; 4, с. 126; 5, с. 463; 9, с. 256; 10, с. 44 − 49]. Однако
специальных исследований этой историко-экономической проблемы до сих пор
нет. Поэтому целью настоящей статьи является восполнение данного
историографического пробела, и по возможности системное и комплексное
отражение хода эвакуации имущества МТС, колхозов и совхозов Калининской
области в 1941 г.
Источниками для написания статьи являются документы из Российского
государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) [7 − 8] и
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Центра хранения документов молодежных организаций (ЦХДМО) [12], а также
материалы из опубликованных сборников документов [6; 11].
Накануне Великой Отечественной войны Калининская область имела
многоотраслевое сельскохозяйственное производство, ядром которого являлись
12957 колхозов. За ними было закреплено 6 млн. 697 тыс. га земли [7, л. 70б] В
1940 г. посевная площадь в Калининской области достигала 1 млн. 893 тыс. га,
57,8% из которых были заняты зерновыми культурами, 15,1% − льном, 5,3% −
картофелем, 18,5% − многолетними травами [7, л. 7об]. До войны Калининская
область ежегодно производила свыше 60 тыс. тонн льноволокна, что
составляло около 25% государственного плана СССР [7, л.л. 7об − 8].
Значительное
развитие
получило
общественное
животноводство.
Представление о нем накануне войны дают таблиц 1 и 2.
Таблица 1.
Поголовье скота (в тыс. голов) во всех категориях хозяйств Калининской
области на 1 января 1941 г. во всех типах хозяйств.
Наименование скота

Крупный рогатый скот,
в т.ч. коровы
Свиньи,
в т.ч. матки
Овцы,
в т.ч. матки
Козы,
в т.ч. матки
Лошади,
в т.ч. рабочие,
кобылы старше 3-х лет

Всего
(тыс. голов)

В т.ч. в колхозах
(тыс. голов)

931,3
554,2
381,3
42,5
1172,0
509,6
42,9
27.2
373,9
274,7
131,0

548,3
211,0
102,2
22,5
440,9
215,4
0,1
0,0
346,9
255,6
124,4

В личном пользовании
колхозников, рабочих и
служащих (тыс. голов)
319,4
292,3
196,2
13,1
684,2
360,7
16,4
10,3
−
−
−

Таблица составлена автором по: Российский государственный архив социальнополитической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 127. Д. 495. Л. 14.

Таблица 2
Наличие колхозных ферм на 1 января 1941 г. в Калининской области:
Наименование
Молочно-товарных ферм,
в них поголовья крупного рогатого
скота
Свиноводческих товарных ферм
в них поголовья свиней
Овцеводческих товарных ферм
в них поголовья овец и коз
Племенных конеферм
в них поголовья лошадей
Птицеферм
в них поголовья взрослой птицы

Количество
12899

548,3 тыс. голов
12239
102,2 тыс. голов
12828
440,9 тыс. голов
20
869
10135
603,2 тыс. шт.

Таблица составлена автором по: Российский государственный архив социальнополитической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 127. Д. 495. Л. 14об.
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В конце 1940 г. все колхозы Калининской области имели по 4 − 5
животноводческих ферм [7, л. 7об]. Всего на начало 1941 г. с учетом
государственных поставок в колхозах Калининской области насчитывалось
557,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 211 тыс. коров; 101,7
тыс. свиней из них 22,5 тыс. свиноматок; 442,6 тыс. овец и коз, в том числе
215,4 тыс. овцематок [7, л.л. 10, 13].
В начале 1941 г. в 134 МТС Калининской области было 3566 тракторов,
505 комбайнов, 864 молотилки, 1273 льнотеребилки, 317 льнотрепалок
Сергеева [7, л. 9об]. МТС обслуживали свыше 80% всех колхозов области [7, л.
7об].
На 1 января 1941 г. в Калининской области было 37 совхозов, в них
трудились 5412 рабочих. Совхозы имели 91 трактор, 11 комбайнов и 15
грузовых автомашин [8, л. 14об].
Таким образом, до войны сельскохозяйственное производство
Калининской области имело достаточно развитую материально-техническую
базу. Весной 1941 г. на колхозных полях работало 5630 тракторов, 730
комбайнов. [7, л. 7об]. Колхозам принадлежало 99,4 всех посевных площадей,
более 600 тыс. голов крупного рогатого скота, а в индивидуальном пользовании
селян находилось свыше полумиллиона голов скота. Перед войной колхозники
Калининской области продали государству 119,8 тыс. т зерна, 192,2 тыс. т
картофеля, 60 тыс. т льноволокна, 14323 т мяса, 1047 тыс. литров молока. На
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) в 1940 г. от Калининской
области были представлены 642 колхоза, 246 животноводческих ферм, 146
звеньев и 1509 передовиков области [10, с. 18 − 19; 11, с. 5]. С таким
производственным потенциалом сельские труженики Калининской области
вступили в Великую Отечественную войну.
3 июля 1941 г. Калининский обком ВКП(б) и облисполком направили во
все райкомы и горкомы партии, исполкомы местных Советов директивное
указание об организации эвакуации. В нем говорилось: «Ни в коем случае не
допустить захвата противником каких бы то ни было материальных ценностей,
могущих быть использованными им для собственных нужд и для борьбы с
Красной Армией» [10, с. 46].
Постановлением бюро Калининского обкома ВКП(б) 8 июля 1941 г. при
исполнительном комитете областного Совета депутатов трудящихся был создан
специальный отдел по эвакуации, а в шести городах и рабочих поселках −
Калинине, Великих Луках, Ржеве, Бологое, Идрице, Сонкове − эвакуационные
пункты. Оперативное руководство эвакуацией осуществляли обком и райкомы
партии. Они разрабатывали планы эвакуации, проводили конкретные
мероприятия, комплектовали группы, которые помогали организовывать
перевозку людей, имущества предприятий, совхозов, МТС, колхозов. Райкомы,
горкомы партии и исполкомы Советов создавали комиссии, руководящие
эвакуацией. Комиссии составляли и уточняли маршруты, обеспечивали
эвакуированных сельских тружеников продовольствием, работой, жильем. Во
многом благодаря их усилиям только за два месяца − октябрь и ноябрь − из
прифронтовых районов Калининской области было эвакуировано 110225
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человек [1, с. 40; 3, с. 151; 9, с. 256]. Из Зубцовского района, например, было
вывезено 5769 семей общей численностью около 20 тыс. человек, из Ржевского
− 16938 человек. Шла эвакуация населения из Плоскошского, Холмского,
Великолукского, Октябрьского, Нелидовского, Погорельского, Локнянского и
Молодотудского районов. Работники сельского хозяйства прифронтовой зоны
вливались в колхозы и совхозы восточных районов области и страны [9, с. 256].
По мнению В.И. Смирнова, организованно провести эту работу не удалось
лишь в самых западных районах Калининской области, прилегающих к
Белоруссии и Прибалтике. В других районах, которым угрожала оккупация, в
основном успешно прошла мобилизация военнообязанных и эвакуация
населения, прежде всего специалистов и высококвалифицированных
работников [10, с. 46 − 47].
Первыми из сельскохозяйственных предприятий Калининской области
начали эвакуироваться семь совхозов − «Жегалово», «Авангард», «Поддубье»,
«Вехно», «Крестилово», «Вахново», «2-я пятилетка» из Управления мясомолочных совхозов Центра, три птицеводческих совхоза − «Еменец»,
«Невельский» и «Луч Свободы», два овощных совхоза − «Новосоуольники» и
«Ржевский» [6, с. 65]. Указание этим совхозам об эвакуации скота и имущества
было дано 6 июля 1941 г., последующие директивы давались немедленно после
получения соответствующего постановления правительства по данному
вопросу. В первом своем указании наркомат совхозов РСФСР предлагал
хозяйствам эвакуировать высокопродуктивный крупнорогатый скот, лошадей.
Всех свиней, малопродуктивный, больной скот и птицу предложено было сдать
на мясо. И только по отдельным совхозам Калининской области была допущена
эвакуация высокопродуктивного скота с одной инфекцией (бруцеллезной скот).
16 июля 1941 г. были получены правила эвакуации скота, утвержденные
Государственным Комитетом Обороны (ГКО), которыми вносилась полная
ясность, какой скот подлежит эвакуации. Поэтому в дальнейшем совхозам
давались указания об эвакуации скота в полном соответствии с этими
правилами эвакуации [6, с. 62 − 63].
Следуя правилам и утвержденному графику передвижения, скот
мясомолочного совхоза «Жегалово» 29 июля пришел в совхоз «Пятилетка»
Калининской области, и после отдыха был направлен на восток по
установленному маршруту. Скот совхоза «Авангард» 23 июля прибыл в совхоз
«Белоомутский» Калиниснкой области. Скот совхозов «Еменец» и
«Невельский» был размещен частично в совхозе «Луч свободы», откуда его
направили дальше по маршруту, а другая часть стада размещалась в совхозе
«Труженик» Калининской области [6, с. 65].
Героизм и самоотверженность проявили сельские труженики при спасении
колхозного и совхозного имущества, четко выполняя при этом решение
Калининского обкома ВКП(б) и облисполком «Об эвакуации скота из
прифронтовых районов Калининской области от 20 сентября 1941 г. В нем
предусматривалось формирование гуртов, закрепление за ними людей из
расчета 4 − 5 человек на 100 голов крупного рогатого скота и 3 − 4 человека на
500 голов овец. Гурты сопровождали зоотехники и ветеринары. За эвакуацию
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скота отвечали работники райкомов партии и исполкомов райсоветов.
Эвакуации подлежали все здоровые животные: быки, коровы, овцы, козы,
лошади. Свиней, кроме породистых особей, разрешалось забивать на мясо.
Колхозы обеспечивали семьи, отъезжавшие со скотом, продовольствием
сроком на полтора-два месяца, лошадьми с повозками и деньгами, по 200 − 300
рублей на каждого гуртоправа [11, с. 41].
Коммунисты и комсомольцы, отгонявшие скот на восток, не испугались ни
дальней дороги, ни диверсантов, ни самолетов врага. Возраст многих гонщиков
скота не превышал 15 − 16 лет [2, с. 232]. Невозможно было гнать скот днем, и
его гнали ночью, но задания выполняли. «Мне и еще пятерым из нашего
сельсовета, − вспоминает бывшая комсомолка Ольга Никифорова, после войны
работница одного из заводов Ленинграда, − поручили перегнать всех коров
(больше ста) из Жуковского сельского Совета Андреапольского района. Шли
по грунтовым, пыльным дорогам, под палящим солнцем по 20 − 30 километров
в день. А ведь скот надо было и накормить, и напоить. Ночевали либо в
загонах, либо просто под открытым небом. Чуть забрезжит рассвет − мы уже
принимались за работу. После дойки и пастьбы снова трогались в путь, и опять
до темноты. Почти месяц находились в дороге, более 400 километров у нас
осталось позади, и все стадо мы пригнали в указанное место» [2, с. 232]. Скот
из Калининской области направлялся на «передержку» в Ивановскую,
Горьковскую, Кировскую, Вологодскую области [10, с.48]. Всего из 59 районов
Калининской области с 5 июля по 10 ноября 1941 г. было эвакуировано 309,2
тыс. голов крупного рогатого скота (56,5%), 260,4 тыс. овец (51,7%), 18,1 тыс.
свиней (18,4%), 43,4 тыс. лошадей (15,1%) [1, с. 44; 4, с. 126; 5, с. 463; 9, с. 256;
10, с. 48].
Труднее, по мнению В.И. Смирнова, «оказалось спасти тракторы и
сельскохозяйственную технику. Годные к дальней дороге машины были
объединены в тракторные колонны. Неисправные и с большим износом
тракторы разбирали на части, отдавали на сохранение надежным людям,
прятали в потайных местах. Возглавляли тракторные колонны руководящие
технические работники МТС и совхозов. Если при движении трактор выходил
из строя, то без запасных частей, при острой нехватке транспортных средств
вывезти его было практически невозможно. Из-за отсутствия горючего
приходилось бросать и совершенно исправные машины, предварительно
приведя их в негодность» [10, с. 47 − 48]. Всего с 5 июля по 10 ноября из 59
районов Калининской области удалось эвакуировать главным образом своим
ходом свыше 3100 тракторов, в большинстве своем следовавших транзитом из
Белоруссии и Прибалтики [7, л. 8]. В их числе было вывезено собственных 989
машин из 2421 тракторов МТС Калининской области, запланированных к
эвакуации в глубь страны [1, с. 48; 3, с. 156; 4, 126]. Причиной тому была
осенняя распутица, беспощадные бомбардировки и расстрел тракторных
колонн вражеской авиацией. Тракторы и сельскохозяйственные машины из
Калининской области направлялись в Ивановскую, Горьковскую, Кировскую,
Вологодскую области [10, с. 48].
Заботясь о скорейшем спасении народного добра, об обеспечении нужд
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своей Родины продовольствием, сельские труженики Калининской области в
июльские дни 1941 г. отправили на восток 7645 вагонов с хлебом, в том числе
из Ржева − 1623, Торжка − 1316, Старой Торопы − 1559, Гузятино − 2756
вагонов. В августе 1941 г. из Калининской области на восток ушли около 2500
вагонов с зерном. Четкое обеспечение работы на хлебных пунктах и
железнодорожных станциях были предметом постоянной заботы местных
партийных организаций.
В этой сложной большой работе самое активное участие принимали
комсомольские организации области. Они помогали партийным и советским
органам эвакуировать сельскохозяйственные предприятия в глубь страны.
Комитеты комсомола создавали специальные бригады из комсомольцев и
молодежи для перегона скота, тракторов, вывозки сельхозмашин, по отправке и
сдаче хлеба государству. Днем и ночью комсомольские транспортные бригады
вывозили хлеб на государственные склады под сохранные расписки [10, с. 48].
Переброска ресурсов сельского хозяйства в тыловые районы облегчала
решение продовольственной проблемы. За счет эвакуированного скота
частично снабжались воинские части. Исполком областного Совета депутатов
трудящихся 7 октября 1941 г. принял решение «О сдаче заготовительным
организациям скота колхозов из прифронтовых районов для использования на
мясное снабжение Красной Армии». Исполком обязал советские и
сельскохозяйственные органы прифронтовых районов передать на нужды
армии из эвакуированных и подлежащих эвакуации 28 тыс. голов крупного
рогатого скота и 25 тыс. голов овец. В решении подчеркивалось, что сдаче
подлежат только неплеменные животные. На скот, принятый сверх плана
мясопоставок, колхозам выдавались гарантированные обязательства о возврате
им в течение двух лет молодняка в количестве, равном живому весу сданных
животных [10, с. 48 − 49].
Таковы были результаты эвакуации ресурсов сельского хозяйства
Калининской области в 1941 г. Эвакуация не только лишила немецких
оккупантов значительных материальных ценностей, но облегчила решение
продовольственной проблемы тружеников советского тыла и Красной Армии.
Осуществив перебазирование значительных ресурсов сельского хозяйства в
глубь страны, колхозники и рабочие МТС и совхозов Калининской области
внесли заметный вклад в общенародную борьбу с гитлеровскими захватчиками.
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В статті розглянуто особливості експлуатації свердловин на родовищах
високов’язкої нафти. Охарактеризовано основні види ускладнень та методи
інтенсифікації роботи свердловин з високов’язкими нафтами. Проведено
дослідження фізико-хімічного і теплового впливу на реологічні властивості
високов’язкої нафти, за результатами яких встановлено значення
температури і об’ємного вмісту конденсату в системі, вище яких динамічний
коефіцієнт в’язкості нафти змінюється мало. Також проведено дослідження з
оцінки ефективності спільного впливу вуглеводневого конденсату і ПАР на
зниження в’язкості нафти. За результати досліджень отримана
апроксимаційна залежність динамічного коефіцієнта в’язкості нафти від
температури і об’ємного вмісту в системі “нафта-конденсат“ вуглеводневого
конденсату.
Ключові слова: вуглеводневий конденсат, в’язкість нафти, поверхневоактивні речовини, дебіт нафти, ускладнення.
In the article the peculiarities of wells operation on the fields with high viscosity
oil were determined. The main types of complications and methods of intensification
of high viscosity oil wells operation were characterized. The study of physicalНаучный взгляд в будущее
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chemical and thermal influence on the rheological properties of high viscosity oil
was conducted, as s result of which the temperature and volume content of
condensate in the system, above which the oil dynamic viscosity coefficient changes
little were estimated. Also, the research to assess the effectiveness of joint influence
of hydrocarbon condensate and surface-active agent to reduce the oil viscosity was
conducted. According to the research results approximating dependence of oil
dynamic viscosity coefficient from temperature and volume content of hydrocarbon
condensate in the "oil-condensate" system was obtained.
Key words: hydrocarbon condensate, oil viscosity, surface-active agent, oil rate,
complications.
Вступ. Характерною особливістю сучасного нафтовидобування є
збільшення в структурі сировинних ресурсів частки важковидобувних запасів,
до яких в першу чергу відносяться високов’язкі нафти. Нафти підвищеної
в’язкості здебільшого містять нафтові облямівки на нафтогазоконденсатних
родовищах (Яблунівське, Куличихінське, Битків-Бабчинське та інші), а також
деякі нафтові родовища (Бугруватівське, Коханівське та інші).
Експлуатація видобувних свердловин на родовищах високов’язкої нафти,
тим більше виснажених, ускладнюється аномальною в’язкістю нафти і значним
вмістом асфальтеносмолопарафінових речовин (АСПР). При русі нафти у
пористому середовищі, піднімальних трубах свердловин і промислових
нафтопроводах виникають значні втрати тиску, відбувається інтенсивне
відкладення АСПР у привибійній зоні, стовбурі свердловин і промислових
комунікаціях, у процесі зупинок свердловин можливе застигання нафти в
насосно-компресорних трубах і викидних лініях. Тому свердловини
експлуатуються з низькими початковими дебітами нафти і швидко припиняють
фонтанування. Через вказані причини розробка родовищ високов’язкої нафти
традиційними методами малоефективна [1, 2].
Огляд літератури. Для інтенсифікації роботи свердловин з
високов’язкими нафтами на практиці застосовують методи фізико-хімічного і
теплового впливу на нафти за допомогою тепла, вуглеводневих розчинників і
поверхнево-активних речовин (ПАР) – понижувачів в’язкості нафти та
інгібіторів парафіновідкладення. До них відносяться оброблення привибійних
зон пласта вуглеводневими розчинниками, рідинними теплоносіями і парою
здійснення термохімічних оброблень привибійних зон, застосування вибійних і
постовбурних електронагрівачів, запомповування в затрубний простір
свердловин рідинних і газорідинних теплоносіїв, уведення в газорідинний потік
розчинів ПАР [3-5].
До числа високоефективних напрямків інтенсифікації роботи свердловин з
високов’язкими нафтами відноситься застосування теплових методів,
вуглеводневих розчинників і ПАР. В науково-технічній літературі відсутні дані
про комплексний вплив наведених чинників на реологічні властивості
високов’язких нафт. Тому, для оцінки оптимальних значень температури
нагрівання нафти, вмісту в ній вуглеводневого розчинника і ПАР виконано
комплекс лабораторних досліджень з пробами нафти, відібраними із
свердловин, що експлуатують нафтові облямівки і пласти на
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нафтогазоконденсатних родовищах ГПУ „Полтавагазвидобування”.
Викладення основного матеріалу. Для прикладу наводимо результати
досліджень з пробою нафти, відібраної з гирла свердловини 96 Яблунівського
нафтогазоконденсатного родовища, яка експлуатує горизонт Б-5 в інтервалі
глибини 3464 – 3498 м, початковий пластовий тиск – 37 МПа, пластова
температура – 92 0С. Нафта є важкою, смолисто-асфальтеновою і містить у
своєму складі 25,5 % мас. силікагельових смол, 12,2 % мас. асфальтенів, 1,39 %
мас. сірки, 9,9% мас. зв’язаної води і незначну кількість парафіну (0,53 % мас.).
Початковий газовміст нафти дорівнює 13,5 м3/т.
У ході проведення дослідів вивчали вплив на динамічний коефіцієнт
в’язкості нафти температури, вуглеводневого конденсату і трьох типів ПАР
(ріпокс-6, рена-2010, ніоген П-1000). Лабораторні дослідження виконували при
температурах від 25 до 80 0С (через кожні 5 0С), об’ємному вмісті
вуглеводневого конденсату в системі (по відношенню до об’єму суміші нафти і
конденсату) 0; 10; 20; 30; 40; 50; 60 % і масовому вмісті ПАР 0,125; 0,25; 0,5; 1;
2; 4; 6%. В експериментах вивчали вплив на динамічний коефіцієнт в’язкості
нафти кожного чинника або їх сукупності. У зв’язку з можливою великою
комбінацією вказаних чинників досліди проводили з використанням методів
планування експериментів. В дослідах використовували вуглеводневий
конденсат густиною 735 кг/м3. Густину нафти вимірювали за допомогою
ареометра, динамічний коефіцієнт в’язкості – за допомогою ротаційного
віскозиметра “REOTEST-2”. Основні результати досліджень наведені в роботах
[6, 7].
За результатами досліджень залежність густини проби нафти із
свердловини 96 від температури має майже прямолінійний характер і
описується рівнянням:
3
ρ н = −0 ,0029t 2 − 0 ,3374t + 933,27 , кг/м
(1)
0
0
З підвищенням температури від стандартної (20 С) до пластової (92 С)
густина нафти зменшується з 925,36 до 877,68 кг/м3 (на 5,15 %) тобто
температура порівняно мало впливає на густину нафти.
На рис. 1 зображено узагальнені залежності динамічного коефіцієнта
в’язкості нафти від температури для різного об’ємного вмісту в системі “нафтаконденсат” вуглеводневого конденсату, а на рис. 2 – узагальнені залежності
динамічного коефіцієнта в’язкості нафти від об’ємного вмісту в системі
вуглеводневого конденсату для різних температур.
Результати проведених досліджень підтверджують можливість зменшення
динамічного коефіцієнта в’язкості нафти за рахунок теплового впливу і
уведення в систему вуглеводневого розчинника. Так, при підвищенні
температури з 25 до 80 0С динамічний коефіцієнт в’язкості нафти зменшується
з 874,07 до 30,04 мПа⋅с (у 29,1 разів). Аналогічно впливає на динамічний
коефіцієнт в’язкості нафти уведення в нафту вуглеводневого конденсату. Так,
за температури 25 0С із збільшенням об’ємного вмісту в системі вуглеводневого
конденсату від нуля до 60 % об. динамічний коефіцієнт в’язкості нафти
зменшується з 874,07 до 11,56 мПа⋅с (у 75,61 разів), а за температури 80 0С – з
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30,04 до 4,96 мПа⋅с (у 6,06 разів).
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Рис.1. Залежності динамічного коефіцієнта в`язкості проби нафти від
температури для різного об'ємного вмісту конденсату
в системі ”нафта-конденсат”
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Рис.2. Залежності динамічного коефіцієнта в`язкості проби нафти
від об'ємного вмісту конденсату в системі ”нафта-конденсат” для різних
температур
Найбільше зниження динамічного коефіцієнта в’язкості нафти досягається
при спільному впливі теплового поля і вуглеводневого розчинника. Так, при
збільшенні температури з 25 до 800С і додаванні в систему 60% об.
вуглеводневого конденсату динамічний коефіцієнт в’язкості нафти
зменшується з 874,07 до 4,96 мПа⋅с (у 176,22 разів).
За результатами досліджень визначено значення температури і об’ємного
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вмісту конденсату в системі, вище яких динамічний коефіцієнт в’язкості нафти
змінюється мало. Згідно з результатами досліджень, оптимальна температура
нагрівання чистої нафти дорівнює 49,83 оС, поступово зменшується із
збільшенням об’ємного вмісту конденсату в системі ”нафта-конденсат”.
За результатами досліджень оптимальний об’ємний вміст в системі
вуглеводневого конденсату при збільшенні температури від 25 до 80 0С
зменшується з 20,73 до 18,8 % об. або з 26,15 до 23,15 % об. з розрахунку на
чисту нафту. Наведені дані свідчать про відносну стабільність значень
температури і об’ємного вмісту конденсату в системі для проби конкретної
нафти які відповідають точці перетину прямолінійних ділянок залежностей.
Так, при збільшенні температури від 25 до 80 0С оптимальний вміст конденсату
в системі зменшується від 20,73 до 18,8 % (на 9,31 %), а при збільшенні
об’ємного вмісту конденсату в системі від 10 до 60 % оптимальна температура,
нагрівання нафти зменшується від 49,43 до 44,46 % (на 10,05 %).
Для оптимального вмісту конденсату в системі близько 20 % об. (25 % об.
з розрахунку на чисту нафту) оптимальна температура нагрівання нафти
становить близько 50 0С (точніше 48,35 0С). Для цих значень об’ємного вмісту
конденсату в системі і температури нагрівання нафти динамічний коефіцієнт
в’язкості нафти становить 35,37 мПа⋅с (у 24,46 разів менший від значення
динамічного коефіцієнта в’язкості нафти за температури 25 0С і відсутності
конденсату).
Згідно з дослідними даними, подальшого зниження в’язкості нафти можна
досягти уведенням в нафту ПАР. Для оцінки ефективності спільного впливу
вуглеводневого конденсату і ПАР на зниження в’язкості нафти виконано
дослідження, в яких об’ємний вміст конденсату в системі ”нафта-конденсат”
становив 20%. На рис. 3 і 4 зображено залежності динамічного коефіцієнта
в’язкості проби нафти з вмістом 20% об. конденсату в системі ”нафтаконденсат” від температури для різної масової концентрації ріпоксу-6 (рис. 3) і
ніогену П-1000 (рис. 4).
Таким чином, згідно з дослідними даними оптимальний масовий вміст
досліджених ПАР в системі ”нафта-конденсат” становить близько 1%. Для
проби нафти з вмістом 20% об. конденсату і 1% мас. ПАР динамічний
коефіцієнт в’язкості знижується (порівняно з нафтою без добавки ПАР) за
температури 25оС з 67,87 мПа.с до 20,43 мПа.с – для ріпоксу-6 і до 35,37 мПа.с
для ніогену П-1000, за температури 50оС зменшується з 35,37 мПа.с до
8,94 мПа.с для ріп косу-6 і до 5,79 мПа.с для ніогену П-1000.
За результатами лабораторних досліджень з пробою високов’язкої нафти
знайдемо математичну модель об’єкту досліджень такого вигляду:
y = ϕ( x1 , x 2 ,...x n )
(2)
Для побудови математичної моделі об’єкту досліджень використано пакет
статистичного аналізу даних StatSoft, Inc.(2011). STATISTICA (data analysis
system), version 10 (www.statsoft.com). Як функцію відгуку взято динамічний
коефіцієнт в’язкості нафти. Математичну модель побудовано за результатами
експериментальних досліджень з ПАР ріпокс-6.
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Рис.3. Залежності динамічного коефіцієнта в'язкості проби нафти з
вмістом 20 % об. конденсату від температури для різної масової
концентрації ріпоксу-6
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Рис. 4 - Залежності динамічного коефіцієнта в'язкості проби нафти з
вмістом 20 % об. конденсату від температури для різної масової
концентрації ніогену П-1000
Серед чинників, що впливають на динамічний коефіцієнт в’язкості нафти
при проведенні експериментів, вибрано такі величини:
- Т – температура, оС,
- С – масова концентрація ПАР у нафті,
- Vк – об’ємний вміст конденсату.
В основу розрахунків математичної моделі покладено метод найменших
квадратів, який дає змогу отримати рівняння регресії по апроксимованих
дослідних даних.
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На основі апріорної інформації про об’єкт дослідження і результатів
попередньої обробки експериментальних даних (рис. 1‒3), враховуючи
крутизну гіперплощин факторного простору, значимість ефектів взаємодії
факторів і квадратичних ефектів, можна зробити висновок про обґрунтованість
пошуку квадратичних залежностей динамічного коефіцієнта в’язкості нафти
від температури і вмісту конденсату у нафті та від температури і вмісту ПАР у
нафті, які мають такий вигляд:
2
2
(3)
µ (Т,С) = aо+a1T+a2С+а3ТС+а4Т +а5С
2
2
(4)
µ (Т,Vк) = aо+a1T+a2Vк+а3ТVк+а4Т +а5Vк
.
де µ - динамічний коефіцієнт в’язкості нафти, Па с.
ао, а1, а2, а3, а4, а5, – відповідно вільний член і сталі коефіцієнти, що
відповідають кожній незалежній змінній кожного рівняння зокрема;
Т, С, Vк – відповідно відібрані чинники.
Результати статистичної обробки експериментальних даних для
динамічного коефіцієнта в’язкості нафти наведено в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1
Результати статистичної обробки експериментальних даних
Змінні
Середні значення
Значення величин Стандартні відхилення
Об’єм вибірки
Т
52,50000
17,34073
108
С
2,51389
2,70024
108
µ
9,70316
6,38501
108

Змінні
T
C
µ

Кореляційна матриця змінних
Коефіцієнти кореляції
µ
T
C
1,000000
0,000000
-0,710462
0,000000
1,000000
-0,595503
-0,710462
-0,595503
1,000000

Таблиця 2

Майже нульовий коефіцієнт кореляції між температурою і концентрацією
ПАР у нафті свідчить про відсутність мультиколінеарності (тісного зв’язку між
регресорами). Далекі від одиниці кореляції між залежною величиною
динамічного коефіцієнта в’язкості нафти та кожною з незалежних чинників
(температура і концентрація ПАР у нафті) свідчать про нелінійність зв’язку.
Враховуючи оцінки параметрів, можемо записати модель зв’язку між
динамічним коефіцієнтом в’язкості нафти та температурою і масовою
концентрацією ПАР у нафті в такому вигляді:
.
.
. .
. 2
. 2
(5)
µ (Т,С) = 41,287-0,728 T-4,708 С+0,028 Т С+0,004 Т +0,239 С
Аналогічні результати регресійного аналізу одержано для встановлення
залежності між динамічним коефіцієнтом в’язкості нафти та температурою і
об’ємним вмістом конденсату.
Враховуючи оцінки параметрів, модель зв’язку між динамічним
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коефіцієнтом в’язкості нафти та температурою і об’ємним вмістом конденсату
має такий вигляд:
.
.
. .
. 2
. 2
(6)
µ (Т,Vк) = 828,891-16,952 T-19,341 Vк+0,167 Т Vк+0,091 Т +0,123 Vк
Заключення і висновки. Результати проведених досліджень свідчать про
позитивний вплив додавання в нафту ПАР, як на зменшення динамічного
коефіцієнта в’язкості нафти, так і на зменшення оптимальної температури
нагрівання нафти. Тому для інтенсифікації роботи свердловин з високов’язкими
нафтами рекомендується одночасно з уведенням конденсату в пластову
продукцію подавати також ПАР, наприклад, депресатор рена-2210, ріпокс-6 або
ніоген П-1000 з масовою концентрацією не менше 1%.
Досліди, виконані з пробами нафти з інших родовищ, свідчать, що не існує
універсальних ПАР для всіх нафт як понижувачів динамічного коефіцієнта
в`язкості. Для одних нафт використання деяких ПАР сприяє зниженню
динамічного коефіцієнта в`язкості, а для інших нафт призводить до його
збільшення або впливає мало. Тому тип ПАР і його витратну концентрацію слід
вибирати залежно від складу і фізико-хімічних властивостей конкретної нафти
за наведеною методикою досліджень.
Результати експериментальних досліджень свідчать про можливість
інтенсифікації роботи свердловин з високов`язкими нафтами шляхом
нагрівання нафти і уведення в нафту вуглеводневого розчинника
(вуглеводневого конденсату) з додаванням поверхнево-активних речовин. Для
умов Яблунівського родовища оптимальна температура нагрівання нафти
становить 50 оС, оптимальний вміст вуглеводневого конденсату – 20 % об. з
розрахунку на суміш „нафта-конденсат” або 25 % об. з розрахунку на чисту
нафту, оптимальний масовий вміст ПАР (депресатора рена-2210, ріпоксу-6,
ніогену П-1000) – близько 1 %.
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Анотація.
У
статті
запропоновано
удосконалену
методику
обгрунтування нижніх меж фільтраційно-ємнісних властивостей порідколекторів нафти і газу. Розроблено алгоритм визначення кондиційних
параметрів пористості і проникності та створено прикладний програмний
продукт.
Ключові слова: пористість, проникність, ефективна пористість, фазова
проникність, граничні параметри.
Abstract. The article suggests an improved method of justification lower limits
of filtration-capacitive properties of reservoir rocks of oil and gas. The algorithm of
determination conditional parameters of porosity and permeability is created and
applied software presented.
Key words: porosity, permeability, effective porosity, permeability phase, limit
values.
Вступ. Удосконаленню методики обгрунтування нижніх меж
фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів науковцями постійно
приділяється багато уваги. Більш обгрунтоване встановлення нижніх меж
параметрів порід-колекторів (пористість, нафто-, газонасиченість та ефективна
товщина) дозволить підвищити достовірність обгрунтування балансових і
видобувних запасів вуглеводнів.
Огляд літератури. Питання про нижні границі параметрів порідколекторів є складним, недостатньо розробленим, його вивчення – актуальним
[1-6]. Серед способів визначення нижніх границь проникності і пористості
колекторів можна виділити способи, які базуються на промислових показниках,
і способи, в основу яких покладена кореляція між параметрами, визначеними за
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керном.
На думку М.Ю Нестеренка та співавторів [7] існуюче методичне
забезпечення експериментального дослідження порід-колекторів на зразках
керна не відповідає сучасним вимогам. Тому автори пропонують удосконалити
способи обгрунтування граничних і кондиційних значень параметрів порідколекторів. Це, на думку авторського колективу, дозволить підвищити
достовірність обгрунтування балансових і видобувних запасів вуглеводнів.
Під кондиційними значеннями (нижніми границями) параметрів порідколекторів розуміють величини пористості, проникності, газонафтонасичення,
що характерні для пластів, із яких можна буде отримати мінімально
рентабельний дебіт нафти і газу.
М. М. Свіхнушин і В. І. Азаматов [8, 9] пропонують виділяти три
граничних межі параметрів колекторів – абсолютна, нижня і кондиційна. Під
абсолютною розуміють мінімальне значення колекторських, фізичних і
літолого-петрографічних властивостей, починаючи з яких в межах контуру
нафтогазоносності в породах відмічаються ознаки нафти і газу; під нижньою –
мінімальне значення фізичних параметрів, за яких фазова проникність для
нафти або газу стане більше нуля; під кондиційною – мінімальні значення
фізичних властивостей порід-колекторів, за яких експлуатація свердловини при
максимально допустимих технологічних показниках роботи буде економічно
рентабельною зважаючи на сучасні витрати на видобуток та ціну нафти і газу.
Абсолютна і нижня межа відповідає якісному переходу породи з неколектора в
нафтогазонасичену породу-колектор і, відповідно, зміні стану вуглеводнів з
нерухомого в рухомий.
Виклад основного матеріалу. Кондиційні параметри порід-колекторів
нафти і газу залежать переважно від літологічних і фізичних чинників. Тому,
підтримуючи думку багатьох дослідників, ми вважаємо, що необхідно
проводити визначення граничних параметрів фільтраційно-ємнісних
властивостей експериментальним шляхом для кожного конкретного випадку.
В. В. Стасенков і О. С. Жданов [10] справедливо відзначають, що
причиною відсутності надійної методики обґрунтування нижньої межі
колекторських властивостей продуктивних порід є недостатня точність в
постановці задачі дослідження. Вони формулюють цю задачу таким чином:
1) знаходження визначального (граничного) критерію, за яким породи
розділяються на колектори і неколектори;
2) встановлення відповідності між вибраним критерієм і критичними
значеннями різних параметрів пласта, що відображає його літофізичні
властивості.
Проведений нами [11] аналіз способів визначення нижніх границь величин
пористості і проникності газонафтових порід-колекторів для підрахунку
запасів, дав змогу систематизувати їх за двома напрямками:
– способи, що базуються на промислових показниках;
– способи, в основу яких покладена кореляція ємнісно-фільтраційних
властивостей за керном.
На практиці встановлення кондиційних меж зазвичай користуються
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встановленим для окремого регіону мінімально рентабельним дебітом
свердловини. Це призводить до заниження запасів оскільки не враховуються
запаси низькопорових порід-колекторів, що не дають промислових припливів
або взагалі не приймають участі у фільтрації нафти чи газу до свердловини.
Проте у процесі розробки наступить такий момент коли низькопорові
колектори почнуть приймати участь у розробці.
Крім цього на сучасному етапі розвитку технологій вторинної і третинної
розробки продуктивних горизонтів на перше місце виходять нижні границі
колекторських властивостей порід, а кондиційні значення мають другорядне
значення.
Однією з основних закономірностей будови порід-колекторів є наявність
кореляційних зв’язків між окремими їхніми параметрами. Кількісне
співвідношення між параметрами використовується при обґрунтуванні нижніх
границь пористості і проникності нафтогазоносних порід.
У процесі встановлення нижньої границі пористості зазвичай
використовують зв’язок її з проникністю. Назагал функціонального зв’язку між
відкритою пористістю і проникністю порід немає. Проте в природі є чимало
прикладів, коли залежність між двома величинами виражається статистичним
кореляційним зв’язком, який справедливий для більшості, але не обов’язковий
для всіх випадків. Це означає, що при кореляційному зв’язку кожному
значенню одного параметра відповідає не одне, а декілька значень іншого
параметра.
Задаючись граничним значенням проникності, знаходять відповідну йому
на графіку кореляції граничну величину пористості. Правильність визначеної
таким способом нижньої границі пористості залежить перш за все від
обґрунтованості нижньої границі проникності.
В практиці лабораторних досліджень порід-колекторів визначається,
зазвичай, відкрита пористість і в значно меншому обсязі – ефективна (частина
порового об’єму порід-колекторів яку займають вуглеводні) та динамічна
(частина порового об’єму порід-колекторів яку займають вуглеводні, що
приймають участь у фільтрації). Ефективна пористість (встановлюється
переважно тільки для газових покладів) визначається як добуток відкритої
пористості на коефіцієнт газо- або нафтонасичення, які отримують за даними
промислово-геофізичних досліджень або непрямими лабораторними методами
(центрифугуванням, капіляриметрією, методом напівпроникної мембрани). При
цьому експериментально визначається залишкове водонасичення, за яким
розраховуються коефіцієнти газонасичення (нафтонасичення) та ефективної
пористості:
Кп.е = Кп (1−Кзв) = Кп ⋅ Кг(Кн)
де Кп.е, Кп – ефективна і відкрита пористість; Кзв − залишкове водонасичення;
Кг, Кн – коефіцієнти газо- та нафтонасичення.
Динамічну пористість (встановлюється для нафтових покладів)
визначають:
Кп.д = Кп(1−Кзв−Кзн)
де Кзн – залишкова нафтонасиченість.
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У даному випадку під величиною Кзн розуміють вміст залишкової нафти,
що вилучається з породи при заводненні. Значення Кзн знаходять за
результатами лабораторного моделювання процесів витіснення нафти водою
або прямим визначенням екстракційним методом на герметичних зразках
керна, відібраного при бурінні на промивальній рідині на водній основі.
Нижні границі проникності [12] визначають за кореляцією її з відкритою
та ефективною (динамічною) пористістю. За величиною ефективної
(динамічної) пористості можна судити про присутність в даному літологічному
різновиді рухомих флюїдів. Тому значення проникності, що відповідають
ефективній (динамічній) пористості, яка близька до нуля, приймається за
граничне. Потім із графіка кореляції проникності з відкритою пористістю за
величиною граничної проникності визначається граничне значення відкритої
пористості. Також встановлюють залежність між коефіцієнтами відкритої
пористості та ефективної (динамічної) пористості, яка зазвичай має лінійну
форму.
Фактично описаний підхід рівноцінний знаходженню на графіках Кп – Кзв і
Кпр – Кзв значень Кп і Кпр, для яких Кзв становить менше 1 (або 1 – Кзн).
На думку авторів [13] для обгрунтування граничних параметрів необхідно
встановити такі кореляційні зв’язки: проникність–пористість, водонасиченість–
проникність, проникність–глинистість і водонасичення–глинистість. Згідно
такої методики пропонується виходячи із прийнятого мінімального значення
проникності встановлювати за допомогою першої залежності мінімальне
значення пористості порід-колекторів, із другої та третьої залежності
відповідно максимальні значення водонасичення та глинистості, остання
залежність необхідна для взаємокоригування значень водонасичення та
глинистості.
Однак фізична суть поняття ефективної пористості [14, 15] та її визначення
враховує такі показники як водонасичення та глинистість порід-колекторів.
Тому на нашу думку не слід вводити додаткові показники граничних
параметрів водонасичення та глинистості.
На думку В. І. Петерсільє [16] якщо граничне значення породи-колектора
отримано на статистичному рівні з розподілом вибірки на проникні і
непроникні (зразки), одночасне використання у якості граничних двох чи
більше параметрів зумовить штучне заниження ефективної товщини.
З фізичної точки зору нафта, або газ може знаходитися в пласті в
рухомому і нерухомому стані, відрізняючись при цьому фазовою проникністю.
Для першого випадку фазова проникність є більшою від нуля, для другого –
рівна нулю.
Для встановлення мінімальних величин колекторських властивостей порідколекторів і їх насичення вони повинні бути прийняті такими, щоб фазова
проникність була рівною нулю.
За результатами експериментальних досліджень складається графік зміни
відносної проникності залежно від водонасичення, за якого відносна
проникність близька до нуля. За цими даними на основі кореляції абсолютної
проникності і залишкового водонасичення встановлювалась величина нижньої
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границі проникності порід-колекторів [40].

Рис. 1. Інтерфейс програмного продукту
Таким чином найефективнішими параметрами, що визначають межу
порода-колектор – неколектор є ефективна пористість та ефективна
проникність для нафти і газу, що є відмінними від нуля. На нашу дуку, нижня
межа пористості і проникності відповідає відмінному від нуля значенню
ефективної (у більшій мірі динамічної) пористості та фазової проникності.
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Переважаюче значення має власне нижня межа проникності, оскільки саме
проникність визначає здатність порід-колекторів до флюїдовіддачі.
На сьогоднішній день ДКЗ України розроблено методичні вказівки для
вивчення фізичних властивостей гранулярних порід-колекторів при підрахунку
запасів нафти і газу об’ємним методом [17], де передбачено обсяг та види
лабораторних досліджень керну та правила оформлення результатів
петрофізичних досліджень. Тому нами із застосуванням статистичних методів
визначення граничних параметрів порід-колекторів та запропонованого
алгоритму обробки результатів петрофізичних досліджень порід-колекторів
[11] розроблено веб-орієнтований програмний продукт для обгрунтування
нижніх меж колекторських властивостей порід. Інтерфейс програмного
продукту представлено на рисунку 1.
Висновки. У статті розглянуто питання удосконалення методики
обгрунтування кондиційних параметрів порід-колекторів на підставі комплексу
петрофізичних досліджень, що рекомендований ДКЗ України як обов’язковий
до підрахунку запасів нафти і газу. На основі запропонованої методики
розроблено спеціалізований програмний продукт. У подальшому програмний
продукт слід удосконалювати у плані переходу від отриманих граничних
значень пористості, а особливо проникності до інтегрованих показників які
визначаються методами геофізичних досліджень розрізів свердловин, оскільки
останні характеризують весь розріз свердловини, а не тільки інтервали відбору
керна.
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Аннотация. Задача об источниках вещества горных пород является
важнейшей в геологических исследованиях. Для её решения разработаны
приёмы работы с параметрами, обладающими абсолютной аддитивностью:
объём, площадь, масса, вес с применением представлений об уравнениях
компенсации и точках кроссовера. Интерпретация точек кроссовера
затруднительна. С целью поиска дальнейшего решения этой задачи
рассмотрена возможность использования таких параметров, как плотность,
давление, температура. Показано, что эти параметры не обладают
абсолютной аддитивностью и потому к ним не применимы отработанные
приёмы решения задачи. При проведении температурных исследований
используются геохимические геотермометры, для которых рассмотрены
проблемы, препятствующие применению их в решении поставленной задачи.
Ключевые слова: объём, площадь, масса, вес, плотность, давление,
температура; абсолютная аддитивность, геохимические геотермометры,
задача о смешении, задача об источниках вещества.
Abstract. The problem of substance source rocks is important in geological
studies. To resolve it, use the parameters that have absolute additivity: volume, area,
mass, weight with the use of the concepts of compensation equations and points of
crossover. Interpretation of crossover points is difficult. The possibility of using such
parameters as density, pressure, temperature was discussed with the aim of finding
further solutions to this task. It is shown that these parameters do not have absolute
additivity and therefore they do not apply proven methods to solve the problem. When
conducting temperature studies of geochemical geothermometers are used, for which
the problems hampering their use in solving the problem was discussed.
Keywords: volume, area, mass, weight, density, pressure, temperature; absolute
additivity, geochemical geothermometers, the task of mixing, the problem of the
sources of the substance.
Вступление. Проблемой геологических исследований является решение
задачи об источниках вещества [1]. Важной особенностью этих решений
является использование представлений об компенсационных уравнениях, или
уравнениях компенсации [2] вида Y = gX + G, интерпретация параметров g и G
которых недостаточно изучена. Ранее задача решалась на основе анализа
содержаний элементов в геологических объектах с использованием
представлений об абсолютной аддитивности этих содержаний. Тогда
параметры g и G компенсационного уравнения отражают концентрации
элементов в источниках вещества. Изучение компенсационных уравнений
показало их очень широкую распространённость [2], но возможность
использования параметров, характеризующих другие свойства геологических
объектов, для решения задачи об источниках вещества осталась не изученной.
Ниже проведена оценка этой возможности для таких параметров, как
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плотность, давление, температура.
Основной текст. Дана система из двух тел: тело Т1 объёмом V1 и тело Т2
объёмом V2. Тогда механически объединённое тело Т = Т1+Т2 будет иметь
объём V = V1 + V2. Такое суммирование будем называть абсолютно
аддитивным, т.е. это суммирование, при котором механическое объединение
системы из двух тел со значениями некоторых параметров имеет параметр,
значение которого равно простой сумме значений параметров каждого тела.
Механическим объединением будем называть такое объединение, при котором
тела не вступают в реакции друг с другом и величина энергии смешения равна
нулю. Ясно, что параметры системы из нескольких тел, свойства которых
обладают абсолютной аддитивностью, также равны простой сумме величин
параметров этих тел. В дальнейшем будем иметь дело только с таким
объединением. Подобными свойствами обладают объём V, масса m тел и
площадь S. Вес P* тела также обладает абсолютной аддитивностью.
Действительно, по определению P* = mg, где g – ускорение силы тяжести,
величина практически постоянная в пределах поверхности Земли. Тогда для
двух тел имеем: P*1 + P*2 = m1g + m2g = (m1 + m2)g. В скобках дана сумма
абсолютно аддитивных величин, за пределами скобки – постоянная величина,
не влияющая на качество суммирования. Следовательно, и вес тела также
является абсолютно аддитивной величиной.
Параметры, которые являются комбинацией нескольких свойств, не
обладают такими свойствами. К ним относятся величины давлений P,
плотности d, скорости v, температуры T и другие. Понятно, что для
определения свойств системы тел с такими параметрами, последние нужно
преобразовать так, чтобы эти параметры свелись к абсолютно аддитивным
величинам.
Плотности.

Рис.1.Распределения плотности в нефтях по данным [3].А-пример
зависимости n = Ad + B между плотностью и показателем преломления
света. Б-компенсационная диаграмма.
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Это свойство вещества является достаточно распространённым, его
обычно измеряют, например, при анализе нефтяных продуктов. Поскольку
параллельно при этом измерялся показатель преломления образцов нефти, то
появилась возможность выявления линейной зависимости межу ними (пример
на рис.1А). Она выражается формулой n = Ad + B, и по этим данным –
компенсационную диаграмму (рис.1Б) B = gA + G. Поэтому задача сводилась
к установлению физического смысла параметров g и G.
В общем случае простейшим примером этого явления является система из
двух тел с плотностями d1 и d2. Известно, что d = m/V. Хотя и в числителе, и
знаменателе находятся параметры с абсолютно аддитивными свойствами, но
комбинация их не будет обладать этими свойствами. Механическое
суммирование здесь не возможно. Для конкретизации этого случая зададим
дополнительные параметры – объёмы V1 и V2 и составим комбинации
параметров V1d1 и V2d2. Поскольку Vd = m, то V1d1 + V2d2 = m1 + m2 = m, т.е. в
правой части получили величины, абсолютно аддитивные. Теперь определим
общее свойство этой системы, для этого разделим обе части уравнения на
сумму (V1 + V2) и получим

Здесь в правой части получилась плотность всей системы, а в левой –
средневзвешенное по объёму значение плотности. Следовательно, плотность
всей системы будет равна средневзвешенной величине от частных плотностей
относительно объёмов тел и не обладает абсолютной аддитивностью.
Давление.
Здесь нужно различать давление твёрдых тел и давление газов.
1. В геологических условиях это, прежде всего, давление, оказываемое
столбом горных пород высотой H на площадку S. По определению P = P*/S, где
Р* вес тела. Тогда для двух тел P1 + P2 = P*1/S1 + P*2/S2. Если S1 = S2 = S, то P1 +
P2 = P*1/S + P*2/S= (P*1+ P*2)/S. В скобках - абсолютно аддитивные величины;
следовательно, в этих условий значения давления будут абсолютно
аддитивными величинами.
В более общем случае, когда положение площадей не совпадает
необходимо учитывать площади, на которые опираются твёрдые тела. Как
пример можно привести некоторую часть геологического строения, которая
отражает положение двух примыкающих друг к другу геологических тел
разного состава: тело, сложенное осадочной породой, и рвущее его
интрузивное тело. Тогда для некоторой площадки S = S1 + S2 имеем
S1(P*1/S1) + S2(P*2/S2) = P*1+ P*2 = P*.
Для перехода к давлениям разделим обе части этого уравнения на сумму
площадей. Тогда получаем

Таким образом, здесь мы имеем средневзвешенное относительно площадей
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давление.
2. Более общий случай характерен для газов. Его особенность состоит в
том, что, во-первых, мы имеем площади оболочек тел, в которых находится
этот газ; а во-вторых, вместо веса P* газа используются представления о силе
F= ma (a-ускорение), действующей на оболочки во всех направлениях. Причем
при наличии нескольких газов в одном объеме силы газов действуют в одном
направлении.
В ёмкость закачиваются несколько газов при одних и тех же температуре T
и внешнем давлении P и при отсутствии взаимодействия между газами, т.е.
энергия смешения газов равна нулю. Ясно, что в этом случае суммарный объём
ёмкости будет равен сумме объёмов закачиваемых газов. Газы закачиваются с
силами f1, …, fn. Тогда давления, которые оказывают газы на оболочку тела,
будут выражаться через P1 = f1/S1, … , Pn= fn/Sn, где S- площадь поверхности
оболочки. Так как для всех газов S1 = … = Sn = S, то P1 + … +Pn = f1/S1 + … +
fn/Sn = S(f1 + … + fn). Поскольку по закону сложения сил f1 + … + fn = F, то P1 +
… +Pn = S•F= P. Таким образом, суммарное давление газов равно сумме
частных (парциальных) давлений. Следовательно, в этом случае давление
обладает абсолютной аддитивностью.
Температура.
Это ещё один параметр, который пользуется большой популярностью в
геологических исследованиях. Это связано с тем, что большинство
геологических процессов протекает при повышенных и высоких температурах.
Физико-химические (термодинамические) свойства индивидуальных веществ и
химических реакций между ними на некоторых температурных отрезках
линейно зависят от Т или 1/Т. Например, в работе [6, стр.129] приведено
температурное распределение Ni между оливином и базальтовым расплавом
вида lnKp = 17500/T – 9,0. Этим пользуются для определения, например, Т
образования минералов [4, 5]. На рис.2 приведена компенсационная диаграмма
по параметрам геотермометров по литературным данным.

Рис.2. Компенсационная диаграмма по параметрам геотермометров вида
lnKp = А/T + В (по материалам [4,7]) .
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Рис.3. Компенсационная диаграмма по параметрам уравнения
ΔG = BT + A [8].
В работе [8] приведены расчёты величины свободной энергии различных
реакций в условиях высоких температур и давлений в глубинах Земли. Между
ними установлена зависимость ΔG = BT + A; по этим данным построена
компенсационная диаграмма. Их выделено три, на рис.3А приведена одна из
них, наиболее чётко выраженная. В термодинамике имеется выражение ΔG =
ΔH – TS; сопоставляя это уравнение с выражением О.Л. Кускова [8], получаем
интерпретацию членов его выражения: В = -S, A = ΔH, отсюда ΔG = -ST + ΔH.
Компенсационная диаграмма для этого выражения приведена на рис.3Б. Здесь
также выделяются упомянутые выше три группы индивидуальных уравнений,
одна из которых под №1 соответствует таковой на рис.3А.
Горизонты отбора
N
Уравнения
Условия измерений.
проб нефти
Межслоевой
211 d420 = – 0,00137T + 0,9349 Т -45 – 90оС; Н- 1944
– 4378 м.
46 dпл = -0,002T + 0,889;
20
Подслоевой
263 d4 = – 0,00075T + 0,9158 Т -50 – 95оС; Н- 1902 –
4555 м.
67 dпл = -0,003T + 0,906;
Примечание: Т-пластовая температура; Н-глубины места отбора проб; dплпластовая плотность
В нефтях довольно обычна линейная связь вида (d,n) = -BT + A [3]. В
качестве примера в таблице приведены данные А.В. Кудельского по нефтям
Припятского прогиба [3].
А. Сложность заключается в том, что на поведение Т влияют свойства
вещества, слагающего изучаемые тела – масса m и удельная теплоёмкость с.
1.Простейший случай. В систему объединяются два тела, заполненные
одним и тем же веществом, с температурами Т1 и Т2, причём Т1 ˃ Т2 и с1 = с2 =
c, m1 = m2 = m. Количество тепла, полученного этими телами при нагревании от
0оС соответственно до температур Т1 и Т2, будет равно Q1 = сmT1 и Q2 = сmT2.
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Первый случай: выразим массы тел из этих соотношений
m1 = Q1/cT1;
m2 = Q2/cT2;
и найдём их сумму: m1 + m2 = Q1/cT1 + Q2/cT2. Отсюда видно, что прямым
образом сумму температур получить нельзя, поскольку, во-первых, вводятся
неизвестные параметры Qi, которые непосредственно не измеряются, а вовторых, значения температур находятся в знаменателе дробей.
Второй (основной) случай. При объединении тел первое тело охладится до
температуры Tx, второе нагреется до этой температуры Tx. Тогда имеем
уравнения
-ΔQ1 = cm(Tx – T1);
ΔQ2 = cm(Tx – T2).
Выразив из этих равенств массы тел и сложив их, получаем:

;
откуда видно, что хотя массы и складываются, для температуры этого сказать
нельзя, поскольку, во-первых, вводится неизвестный параметр ΔQ и, во-вторых,
температуры находятся в знаменателе дробей.
Составим следующее соотношение:
-ΔQ1/ΔQ2 = cm(Tx – T1)/cm(Tx – T2) = (Tx – T1)/(Tx – T2).
Преобразование этого выражения, в конечном счёте, даёт окончательный
результат

.
Оно показывает, что и в данном случае результирующая температура не
является их суммой, а представляет собой средневзвешенную по теплоте
величину .
2) При тех же условиях, но m1 ≠ m2 имеем
-ΔQ1 = cm1(Tx – T1);
ΔQ2 = cm2(Tx – T2).
Откуда -ΔQ1/ΔQ2 = cm1(Tx – T1)/cm2(Tx – T2) = m1(Tx – T1)/m2(Tx – T2).
Преобразование этого выражения, в конечном счёте, даёт окончательный
результат

.
3) Если в общем случае даны два тела с параметрами Т1 и Т2, с1 и с2, m1 и
m2, то в конечном счёте имеет место результирующее равенство:

.
4) При обмене тепла при отсутствии других причин изменения тепла
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всегда количество потерянного тепла одним телом равно количеству тепла,
приобретённого другим телом, т.е. │ΔQ1│ = │ΔQ2│. Поэтому сокращая ΔQ,
приходим к равенству

и
.
А это уже средневзвешенные величины: в первом случае по массе, а во
втором – по произведению массы и удельной теплоёмкости.
Таким образом, температуры не обладают абсолютной аддитивностью.
Б. Следующей сложностью работы с геотермометрами является то, что
само уравнение lnKp = А/T + В не верно [4, 7]. Во-первых, под знаком
логарифма должно стоять безразмерное число, но параметр Kр не является
таковым. Он представляет собой отношение концентраций нескольких
элементов. Во-вторых, согласно [6] величина B = f(P), но это также не так.
Смысл параметра
B (свободного члена) следует из представлений об
уравнении Y = AX + B прямой линии, проходящей через заданную точку (Xo, Yo).
Тогда B = Yo - AXo ; если A и B являются переменными, то мы приходим к
компенсационным уравнениям.
В. Наконец, геотермометр такого вида вообще не применим для решения
температурных задач. Это связано с тем, что он основан на термодинамическом
равновесии в распределении элементов между произвольно выбранными
минералами. Но при этих условиях доказать наличие этого равновесия не
представляется возможным [9].
Заключение. В целом, установлено, что плотность, температура и
частично давление не являются абсолютно аддитивными величинами и при
решении геологических проблем к ним непосредственно не применимы
приёмы решения задач о смешении вещества.
Следовательно, физическая природа постоянных уравнения компенсации
с участием параметров, не являющихся абсолютно аддитивными величинами,
пока не ясна.
Из определения [2] следует, что всегда параметры уравнения компенсации
определяют координаты точки кроссовера, т.е. точки, через которую проходит
пучок прямых линий. Следовательно, точка кроссовера является общей точкой
для данного пучка прямых линий. Она должна отражать некоторые общие
свойства веществ, по параметрам свойств которых построены индивидуальные
уравнения.
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Анотація. У статті запропоновано науково-методичний підхід стосовно
проектування розрахункових гідрографів в басейні р.Сіверський Донець.
Ключові слова: проектування гідрографів стоку, водопілля, розрахункові
характеристики максимального стоку,коефіцієнт форми гідрографа,
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тривалість водопілля.
Anotatsiya. U article the scientific and methodical approach to the design
hydrographs calculated r.Siverskyy Donets basin.
Key words: design hydrographs of runoff, flood, calculated characteristics of
maximum runoff hydrograph shape factor, the duration of the flood.
Вступ. Здійснення гідрологічних обґрунтувань при проектуванні у руслах
річок таких споруд як ставки та водосховища завжди потребує наявності
розрахункових гідрографів стоку тієї чи іншої ймовірності перевищення. Але
не завжди у розташуванні акумулятивно-регулюючих водних об’єктів є
необхідні дані,щоб забезпечити технологічні умови проектування.
Основний текст. В якості розрахункової методики проектування
гідрографів весняного водопілля в басейні р.Сіверський Донець нами була
прийнята схема, запропонована Г.О.Алексєєвим [1] яка увійшла до
нормативного документу СНиП 2.01.14-83 [2], що є діючим на території
України до цього часу.
Розрахунковий варіант цієї методики спирається на рівняння виду
y = 10

−

a (1− x )2
x

,
(1)
де y = Qt Q p - ординати розрахункових гідрографів, виражені в частках від
максимальної середньодобової витрати води;
x = t t n - абсциси розрахункових гідрографів виражені в частках
від
тривалості підйому повені tn ;
a - параметр, який залежить від коефіцієнта форми гідрографа λ .
Складові цього рівняння визначаються в такій послідовності.
1. Базова характеристика розрахункової схеми – максимальна витрата
води Q заданої забезпеченості P визначається за рівнянням
p%

p%

Q p % = q p % ⋅ F = q1′% ⋅ k m ⋅ k F ⋅ r ⋅ λ p ⋅ F ,

де

(2)

q p -розрахунковий модуль стоку забезпеченістю P% (м /с∙км );
3

- максимальний модуль схилового припливу
забезпеченості (м3/с∙км2) визначається за рівнянням
q1' %

q1′% = 0 ,28 ⋅

n +1 1
⋅ ⋅ Y1% ,
n T0

2

опорної

1%-ої
(3)

n +1
- коефіцієнт часової нерівномірності схилового припливу (для басейну
n
n +1
р.Сіверський Донець
= 7,5 );
n
T0 - тривалість схилового припливу (год), для басейну р.Сіверський

де

Донець - T0 = 189 год;
Y1% - розрахунковий шар стоку 1%-ої ймовірності перевищення;
k m - коефіцієнт трансформації форми руслових гідрографів;
k F - коефіцієнт русло-заплавної трансформації максимального модуля q p ;
r - коефіцієнт зарегульованості руслового стоку озерами і водосховищами
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проточного типу;
λ p - коефіцієнт забезпеченості.
Маючи Y1% , T0 = 189 год та n + 1 n = 7 ,5 , не виникає труднощів визначення
максимальних модулів схилового припливу q1' % за рівнянням виду [3]
q1′% = 0 ,28 ⋅ 7 ,5 ⋅

Y1%
= 0 ,011 ⋅ Y1% .
189

(4)

2. Коефіцієнт трансформації k m визначається в залежності від площі
водозборів за рівнянням
k m = 1 − 0,15 ⋅ lg(F + 1) .
(5)
3. Коефіцієнт русло-заплавної трансформації максимальних модулів стоку
k F визначається за рівнянням
k F = e −0,325⋅lg ( F +1) .
(6)
Таким чином, будуть встановлені всі параметри, які необхідні для
визначення розрахункової миттєвої максимальної витрати води Q1% . Для
~
переходу до середньодобової витрати води Q1% достатньо скористатись
співвідношенням
Q
~
Q1% = 1% ,
kτ

(7)

де kτ - перехідний коефіцієнт від миттєвої максимальної витрати води до
середньодобової який визначається за рівнянням [4]
kτ =

1
1
1−
(m + 1)Tnm

;

(8)

m - показник степені у рівнянні редукційного гідрографа який визначаємо

за виразом

m=

1
;
6,5 − 1,1 ⋅ lg(F + 1)

Tn - тривалість водопілля, яка дорівнює

(9)

Tn = 189 + 249 ⋅ lg (F + 1) .
(10)
4. Коефіцієнт форми гідрографа λ p визначається по таблиці 19, додатку 2
СНиП 2.01.14-83 [2] в залежності від розрахованих коефіцієнтів
несиметричності руслових гідрографів k s . У свою чергу коефіцієнт k s
обчислюється за виразом
k s = 0 ,34 − 0 ,046 ⋅ lg (F + 1) .
(11)
В додатку 19 [2] наводиться таблиця λ = f (k s ) , у якій в останній строчці
знаходяться значення k s , а відповідні їм λ - у верхній.
5. Розрахункова тривалість підйому весняного водопілля tn є одним з
параметрів, за допомогою якого можна увійти до таблиці відносних координат
розрахункових гідрографів. Визначається tn як
t n = λ ⋅ (Y1% q1% ) ,
(12)
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де λ - коефіцієнт форми гідрографа, що визначається в залежності від k s по
табл.19, додатку 2 [2];
Y1% -розрахунковий шар стоку 1%-ї забезпеченості (представлений картою);
q1% -максимальний середньодобовий модуль стоку 1%-ї забезпеченості.
Відносні ординати розрахункових гідрографів стоку y = Qi Q1% для
x = t i t n при різних параметрах k s і λ n , визначаються за [2].
За описаною методикою були запроектовані
гідрографи 1%-ї
забезпеченості для всіх гідрологічних постів басейну р.Сіверський Донець. Як
приклад, на рис.1-6.7 наведені декілька з них.
Qm , м 3 / с
− розрахунковий

− 1953 р
T,Д

Рис.1.Сумісні (розрахунковий та фактичний) гідрографи стоку
р.С.Донець-м.Лисичанськ

Qm , м 3 / с

− розрахунковий

− 1971 р
T,Д

Рис.2.Сумісні (розрахунковий та фактичний) гідрографи стоку
р.Красна-с.Червонопопівка
В більшості випадків розрахункові гідрографи 1%-ї забезпеченості за Qm
вищі від фактичних, але в деяких випадках спостерігалися й такі, у яких
Q1% розр. < Qm , факт. .
Нижче наводиться порівняння максимальних витрат та шарів стоку для
найбільш високих паводків за період спостережень в басейні річки Сіверський
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Донець і запроектованих за викладеною методикою (рис.4 та рис.5) .
Qm , м 3 / с

− розрахунковий

− 1963 р

T,Д

Рис.3.Сумісні (розрахунковий та фактичний) гідрографи стоку
р.С.Донець - м.Чугуїв
Qm , м 3 с

y = 1,0753x
R² = 0,8444

Q1% розр . , м 3 с

Рис.4. Порівняння максимальних витрат води
для найбільш високих
водопіль і розрахованих за методикою автора Q1% (басейн р.Сіверський
Донець)
Співвідношення між ними таке
Qm = 1,08 ⋅ Q1% розр . ,
(13)
Очевидно, що Qm у середньому на 8% більші за розраховані Q1% .
Для шарів стоку це співвідношення дорівнює
Ym = 1,05 ⋅ Y1% розр . .
(14)
Різниця в шарах стоку фактичних Ym і розрахункових Y1% гідрографів ще
менша, ніж по витратах води і становить усього 5%.
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Ym , мм
y = 1,0459x
R² = 0,7547

Y1% розр . , мм

Рис.5. Порівняння шарів стоку за період весняного водопілля для
найбільш високих паводків в басейні р.Сіверський Донець
Аналогічною залишається схема й при проектуванні гідрографів інших
забезпеченостей, тобто P% . Різниця полягає лише в тому, що необхідні
безпосередньо перед проектуванням перейти від опорної забезпеченості P = 1%
до розрахункової P% , використовуючи таблицю перехідних коефіцієнтів λ P , а
саме
Q p % = Q1% ⋅ λ p

(15)
(16)

або q p % = q1% ⋅ λ p ,
де Q p % і Q1% - розрахункові витрати води забезпеченістю P% і 1% ;
q p % і q1%
- відповідні максимальним витратам води модулі стоку
забезпеченістю P% і 1% .
Висновок.
Запропоновану методику проектування розрахункових гідрографів
весняного водопілля в басейні р.Сіверський Донець рекомендується для
практичного використання, як удосконалений варіант діючого в Україні СНиП
2.01.14-83.
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SARMATIAN DEPOSITS AT BEREZNYTSKE GAS FIELD BY USING THE
GEOPHYSICAL INFORMATION
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Анотація.
Розглядаються
результати
вивчення
колекторських
властивостей порід-колекторів геологічного розрізу сарматського ярусу
Бережницького газового родовища. Наведено дані про колекторські
властивості продуктивних порід-колекторів, що отримані за результатами
геолого-геофізичних та петрофізичних досліджень. За результатами
експериментальних досліджень зразків керну, який відібраний із порідколекторів сарматського ярусу встановлено їх геолого-петрофізичні
параметри.
Ключові слова: колектор, коефіцієнт пористості, проникність порідколекторів, структура порового простору.
Abstract. Its shows the results of the study reservoir properties of reservoir
rocks geological cross-section Sarmatian tier in Bereznytske gas field. There is the
data on reservoir properties of productive reservoir rocks obtained according to the
results of geological, geophysical and petrophysical studies. Based on the results of
experimental studies of core samples that are taken from the reservoir rocks
Sarmatian tier established their geological and petrophysical parameters.
Key words: collector, coefficient of porosity, permeability of reservoir rocks,
structure of pore space.
Вступ. Проблеми, які виникають в процесі геофізичного визначення
фізичних параметрів гірських порід пов’язані в більшості випадків з способами
обробки та інтерпретації даних свердловинних вимірювань. Проблема оцінки
фільтраційно-ємнісних властивостей тонкошаруватих порід-колекторів в
процесі пошуків нафтогазових покладів є актуальною у зв’язку зі складністю
будови геологічних розрізів. Для встановлення промислової цінності родовищ
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необхідно достовірно визначити та встановити граничні значення фільтраційноємнісних параметрів порід-колекторів, як за результатами експериментальних
вимірів фізичних параметрів керну так і за даними геофізичних досліджень
свердловин (ГДС). Основними петрофізичними параметрами, що визначають
фільтраційно-ємнісні властивості порід є пористість, проникність та
нафтогазоводонасиченість. Фізична їх характеристика зумовлена комплексом
літологічних та стратиграфічних умов осадонакопиченняц, які впливають на
вторинну пористість, розподіл радіусів пор, а також здатність вміщувати та
пропускати рідини і гази. Для вирішення вище поставлених задач нами
проводились
дослідження
порід-колекторів
сарматських
відкладів
Бережницького газового родовища в умовах, які наближені до пластових.
Огляд літератури. Аналіз існуючих методик визначення фільтраційноємнісних властивостей складнопобудованих тонкошаруватих порід-колекторів
[1, 2, 3, 4] вказує на можливість їх удосконалення шляхом врахування
особливостей геологічної будови та мінерального складу продуктивних порід,
застосування сучасних методик статистичної обробки фактичного матеріалу та
математичного моделювання.
Вихідні дані і методи досліджень. У регіональному плані Бережницьке
газове родовище знаходиться в центральній частині Косівсько-Угерської
підзони Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, в оточені родовищ:
Угерське, Комарівське, Дашавське, Північнозарічнянське, Любешівське.
Косівсько-Угерська підзона має північно-західне простягання і обмежується з
північного сходу глибинним Калуським розломом, а з південного заходу –
Стебницьким насувом.
Більче-Волицька зона представляє собою автохтон, який утворився на
опущеному краю платформи, на завершальному етапі формування
Передкарпатського прогину. Міоценовий чохол Більче-Волицької зони слабо
дислокований і накладений на складчасті палеозойські та рифейські товщі, які
перекриваються породами юри або крейди. Структура зони, в цілому,
визначається розвитком
ряду регіональних
розломів (Калуського,
Городоцького, Судово-Вишнянського, Краковецького), які орієновані під
гострим кутом до загального простягання зони, а також древнім рельєфом, що
формувався в результаті процесів ерозії та розмиву в добаденський час [5].
Відклади бадену і сармату, які перекривають древній рельєф, утворюють
над виступами і долинами структури антиклінального та синклінального
характеру. У межах Більче-Волицької зони виділені Крукеницька, КосівськоУгерська та Івано-Франківська підзони на підставі особливостей
розповсюдження характерних для цієї зони баден-сарматських відкладів,
характеру будови мезозойського чохла та тектонічної природи домезозойського
фундаменту [6, 7, 8]. Позитивні структурні форми залягання міоценових
відкладів у Косівсько-Угерській підзоні пов’язані з тектонічними і ерозійними
виступами в її мезозой-палеозойській основі. Основу мезозойського поверху,
який з кутовою незгідністю залягає на палеозойській товщі, складають майже
моноклінальні юрські та крейдяні відклади, які занурюються від платформи в
бік Карпат під кутами 3-5°. Поверхня мезозою сильно еродована і представляє
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собою складну систему, як правило, видовжених в північно-західному
напрямку ерозійних залишків, розчленованих палеоврізами (Рис. 1).
Ерозійні виступи мезозою перекриті баденсько-сарматською товщею, в
північно-західній частині Косівсько-Угерської підзони, в цих відкладах
розташовані такі відомі родовища, як Більче-Волицьке, Угерське, Дашавське та
інші.

Рис. 1. Бережницьке газове родовище. Сейсмо-геологічний розріз по лінії
свердловин №№ КМ-67 - ДШ-47.
Бережницька структура представляє собою успадковане двокупольне
брахіантиклінальне підняття «сундучного» типу (Рис. 2). Південно-західне
крило структури зрізано Стебницьким насувом. Розміри структури невеликі, по
ізогіпсі мінус 425 м довжина 3450 м, ширина до 900 м, висота до 37,5 м.

Рис. 2. Бережницьке газове родовище. Структурна карта покрівлі
продуктивного горизонту НД-10.
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До колекторів на Бережницькому газовому родовищі приурочені
пісковикові та алевролітисті різновидності, які здатні вміщувати газ або воду і
віддавати їх під час розробки. За умовами утворення колектори Бережницького
родовища відносяться до осадових відкладів. За речовинним складом ці породи
є теригенного типу, за морфологією порового простору – міжзернові.
Відклади нижнього сармату в основному широко розповсюджені в БільчеВолицькій зоні Передкарпатського прогину. Нижньосарматський під’ярус
неогену N1sm1 складається з піщано-глинистої товщі дашавської світи. Світа
розділяється на 2 підсвіти: нижньодашавську (НД) більш піщанисту і
верхньодашавську (ВД), яка в основному, виражена глинами з прошарками
алевролітів, пісковиків і туфів. Характерною особливістю сарматських
відкладів являється ритмічність побудови. Кожен ритм починається тонкими
прошарками глинистих порід, які вверх по розрізу поступово збагачуються
пісковиковим матеріалом і в кінці ритму майже повністю заміщуються
пісковиково-алевролітистими різновидностями. Нижньосарматські поклади –
пластові, склепінні, тектонічно і літологічно екрановані, які виповнені
пісковиково-алевролітистими відкладами з колекторами гранулярного типу.
Нижньосарматський під’ярус неогену свердловин Бережницького газового
родовища представлений тільки відкладами нижньодашавської підсвіти,
колектори якої в більшості, пісковики сірі, світло сірі, дрібно - і
середньозернисті, слабо зцементовані, часом глинисті, товщиною від декількох
сантиметрів до декількох десятків метрів.
За результатами виконаної статистичної обробки наявних геологогеофізичних даних встановлено, що грубозерниста компонента (діаметр зерна
від >1 мм до 0,5 мм) займає 23 %, середньозерниста (діаметр від 0,2 до 0,01 мм)
– 30 %. Вміст глинистих частинок в цих же піщанистих породах змінюється у
межах від 2 % до 38 %; карбонатність невисока: від 1,5 % до 8 %. Розподіл
карбонатності і глинистості в породах підлягає логнормальному закону.
Більшість взірців пісковиків має об’ємну глинистість від 10 % до 30 %. Середня
величина Сгл дорівнює 21 %. Слід зауважити, що зразки керну, де Сгл≥25 %
характеризуються низькою пористістю (Кп<8 %) і високим вмістом зв’язаної
води (Квз≥5 7 %). Карбонатний цемент найчастіше зустрічається в кількості від
11 % до 22 %, його середнє значення дорівнює 18,5 %.
Пісковики відносяться до алевритистих середньоглинистих літотипів з
карбонатним цементом. Відкрита пористість пісковиків (заміряна у взірцях
керну в атмосферних умовах) змінюється від 4 % до 31 %, в переважній
більшості розповсюджені породи з пористістю від 7 % до 18 %, менше – 16 %
до 25 % і незначна частина піщаних пластів є ущільненою і характеризується
пористістю Кп ≤ 7 %. Середнє значення Кп за всіма результатами
експерементальних та свердловинних дослджень складає 18,0 %. Пористість
сарматських порід визначається частково карбонатністю (нерозчинним
залишком) та об’ємною глинистістю. Таким чином, можна стверджувати, що
зниження пористості пісковиків сарматських відкладів обумовлено зростанням
у складі їх матриці та в цементі карбонатного матеріалу та розсіяної
глинистості. Проникність сарматських пісковиків підлягає дещо складнішому
Научный взгляд в будущее

203

Том 8. Выпуск 1(1)

Геология

закону розподілу, ніж пористість. Величина Кпр змінюється від 0,01·10-3 мкм2 до
80·10-3 мкм2. Низька проникність до 0,1·10-3 мкм2 зустрічається в 33 % випадків
від загальної кількості замірів, половину займають середньо проникливі
пісковики Кпр =(0,1-5) 10-3 мкм2 і 15 % складають породи з Кпр>5·10-3 мкм2.
Проникливість порід, як і пористість, обумовлюється ефективним радіусом
пор Rеф. Заміри Кп, Кпр і Rеф методом ртутної порометрії (дані ІФНТУНГ)
показують тісний зв’язок між вище наведеними параметрами. При середньому
радіусі пор більше (0,2÷0,3) 10-6м порода становиться колектором, здатним
пропускати рідину та газ. У цілому, за результатами дослідження керна породиколектори газу Бережницького родовища можна віднести до типу середньодрібнозернистих піщанистих у значній степені заглинизованих з середньою
пористістю Кп.сер=13 % і проникність (5÷10)·10-3 мкм2. За класифікацією
А.А.Ханіна [9] ці пісковики в більшості відносяться до IV-V класів колекторів,
зустрічаються також (15 % випадків) колектори ІІІ класу (Рис. 3). Таким чином
за результатами експерементальних лабораторних та свердловинних
досліджень встановлені особливості геологічної будови відкладів сарматського
ярусу неогенової системи та величини параметрів, що характеризують
колекторські властивості гірських порід.
Рп
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Рис. 3. Петрофізичні взаємозв’язки між параметром пористості та
коефіцієнтом пористості для складнопобудованих порід-колекторів
сарматського ярусу неогенових відкладів Бережницького газового
родовища
Висновки. Таким чином за результатами експерементальних
лабораторних та свердловинних досліджень встановлені особливості
геологічної будови відкладів сарматського ярусу неогенової системи
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Бережницького газового родовища та величини параметрів, що характеризують
колекторські властивості гірських порід. Отримані підрахункові параметри для
продуктивних сарматських відкладів детально характеризують пласти
колектори як по розрізу і по площі, та можуть бути прийняті до підрахунку
запасів газу Бережницького родовища .
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Trubenko A.N., Fedoriv V.V.
MODELING THE FILTRATION AND CAPACITIVE CHARACTERISTICS
OF BASHKIR SEDIMENTS AT KRUTOGORIVSKE FIELD
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Ivano-Frankivsk, Karpatska 15, Ukrain
Анотація. Розглядаються результати вивчення фільтраційно-ємнісних
властивостей порід-колекторів башкирського комплексу Крутогорівського
газового родовища Дніпровсько-Донецької западини. Наведено дані особливості
тектонічної будови та літолого-стратиграфічного розрізу башкирських
відкладів. За результатами виконаних лабораторних досліджень на зразках
керну відібраного із порід-колекторів башкирського ярусу розроблено зведені
петрофізичні моделі, які можна використовувати при визначенні
підрахункових параметрів для порід-колекторів аналогічного літологічного
складу.
Ключові слова: порода-колектор, питомий опір, тип цементу, структура
порового простору.
Abstract. It’s considered the results of study filtration-capacitive properties
reservoir rocks of Bashkir complex at Krutogorivske gas field Dnieper-Donets basin.
Shows data features of the tectonic structure and lithological-stratigraphic section
Bashkir deposits. According to the results of performed laboratory tests on selected
core samples of reservoir rocks Bashkirian stage built petrophysical models that can
be used in determining the calculation parameters for reservoir rocks of similar
lithological composition.
Key words: rock-collector, resistivity, the type of cement, the structure of the
pore space.
Актуальність. Розвиток нафтогазової промисловості України обумовлює
необхідність широкого впровадження нових технологій розробки і
інтенсифікації видобутку нафти і газу. Ефективність розробки нафтових і
газових родовищ знаходиться в прямій залежності від дотримання
технологічних показників вилучення вуглеводнів і впровадження раціональної
системи розробки. Покращення технологічних показників можливе шляхом
зміни існуючої систем розробки чи її вдосконаленню при оптимізації процесу
експлуатації родовища. Головним кроком до здійснення цих процесів є
необхідність проведення спостережень за динамікою показників, які
визначають технологію розробки.
При вирішенні проблем контролю за розробкою нафтогазових родовищ,
головне значення мають геофізичні методи дослідження свердловин. Методи
геофізичних досліджень свердловин дозволяють вивчати особливості
заводнення порід-колекторів, визначати початкове положення розподілу
контактів в продуктивних горизонтах, переміщення контактів в процесі
розробки родовища, фільтраційно-ємнісні властивості порід, коефіцієнти
нафтогазоводонасиченості колекторів, охоплення пластів заводненням,
нафтовіддачі в межах обводненого покладу.
Будова нафтогазових родовищ, як правило, характеризується анізотропією
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колекторських властивостей продуктивного покладу, насиченість та фізикохімічними властивостями флюїду, тому дослідження і контроль необхідно
проводити за системним підходом. Головною умовою системного підходу є
подання геологічної моделі за геолого-петрофзичними параметрами, які мають
взаємозв’язок з фізичними властивостями порід, а також їх змінами, що
виникають у процесі розробки родовищ.
Аналіз опублікованих праць. Методичні основи досліджень порідколекторів викладені у працях Г.М. Авчяна, А.А. Матвеенка, З.Б.
Стефанкевича, Ф.І. Котяхова, Л.М. Марморштейна, В.І. Горояна, В.М.
Добриніна, Б.Ю. Вендельштейна, Д.А. Кожевникова, Тиаб Дж., Доналдсон Эрл
[1-6], а також у нормативних документах [7-10]. Не зважаючи на те, що основні
емпіричні закономірності між фізичними та петрофізичними параметрами були
встановлені В.М. Дахновим, Г. Арчі, Ф.І. Котяховим, В.М. Добриніним та
іншими, але необхідно уточнювати їх для конкретного типу геологічного
розрізу. Значна кількість науковців у своїх працях розкривають особливості
петрофізичних взаємозв’язків, які охарактеризовують окремі групи літотипів,
насичених вуглеводнями з аномальними електричними параметрами [11].
Проблема побудови петрофізичної моделі для конкретних геологічних розрізів
є першочерговою задачею. Однак в свій час ці роботи не отримали дієвого
розвитку в силу недостатнього інформативного апаратурного забезпечення
свердловинних та лабораторних досліджень.
Мета даної статті – дослідити та встановити зв’язки фільтраційноємнісних параметрів порід-колекторів башкирських відкладів Крутогорівського
газового родовища Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) з геологічною
будовою та структурою порового простору гірських порід. Провести
моделювання фільтраційно-ємнісних параметрів порід-колекторів башкирських
відкладів та побудувати петрографічно-математичну модель геологічного
розрізу.
Методи
дослідження.
Основними
методами
досліджень
є
експериментальні лабораторні вимірювання петрофізичних параметрів порідколекторів на представницьких колекціях керну, відібраного з продуктивних
горизонтів башкірського ярусу Крутогорівського газового родовища
Дніпровсько-Донецької западини. Отримані результати оброблялись методом
математичної статистики.
Для встановлення фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів
та оцінки ступеня їх зв’язку із геофізичними параметрами, нами проводились
дослідження на зразках керна, відібраного із башкірських відкладів методом
ртутної порометрії. Колекції керна для дослідження відбирались із свердловин
Крутогорівського газового родовища.
Крутогорівське газове родовище розташоване в північно-східній частині
Дніпровсько-Донецької западини. Крутогорівське підняття відноситься до
лежачого крила Красноріцького скиду і приурочене до вузької синклінальної
структури, яка простежується вздовж північної границі відкритого Донбасу в
напрямку з північного заходу на південний схід (Рис.1).
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Рис. 1. Крутогорівське газоконденсатне родовище. Структурна карта
покрівлi горизонту Б-12 (С2) (за матеріалами ТОВ “НАДРА”)
У регіональному геоструктурному плані Крутогорівське родовище, згідно
з схемою тектонічного районування Ю.О.Арсірія, О.К.Ципка [12], розташоване
в межах Россошанського тектонічного блоку, в зоні поєднання південного
схилу Воронезької антеклізи із складчастим Донбасом і є складовою частиною
протяжної зони піднять, що контролюється системою Красноріцьких скидів.
Основні відомості про сучасну тектоніку району і власне самого родовища
отримані за даними регіональних, площинних і детальних сейсмічних
досліджень, науково-тематичних робіт, а також буріння структурних,
пошукових, розвідувальних та вугільних свердловин.
По поверхні фундаменту – це чітко виражений просторий південний схил
Воронезького кристалічного масиву, розчленований системою поздовжніх
скидових порушень на ряд сходинок, які надають йому ступінчато-блокової
форми з глибиною залягання докембрійських відкладів мінус 1,0-4,5 км.
За умовами формування в процесі осадконакопичення структури, як
Вергунсько-Лобачівської групи, так і всієї зони Красноріцьких скидів,
відносяться до переривчасто-конседиментаційного морфогенетичного типу.
У межах північно-східної частини площі де по нижчезалягаючих
відбиваючих сейсмічних горизонтах простежувалась антиклінальна складка
спостерігається її виположення з локальними сегментними вигинами, в
напрямку підіймання пластів порід-колекторів башкирського продуктивного
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комплексу.
На Крутогорівському родовищі розкрито стратиграфічний діапазон від
кайнозойської до палеозойської ератем. Палеозойські відклади розкриті лише
до верхньої частини нижнього відділу кам’яновугільної системи, тому опис
нижчезалягаючих порід дається по сусідніх площах (Рис. 2).

Рис. 2. Крутогорівське газоконденсатне родовище. Геологічний розріз І–І.
(за матеріалами ТОВ “НАДРА”)
Відклади башкирського ярусу представлені в повному обсязі і
об’єднуються у світи С15, С21, С22 , С23, С24, С25.
Світа С15 в літологічному відношенні представлена, в основному,
карбонатною товщею з підпорядкованим значенням теригенних пластів.
Пісковики сірі, світло-сірі, з зеленуватим відтінком, тонко-дрібнозернисті,
аркозові-кварцові, грауваково-кварцові, щільні. Товщина відкладів складає від
235 м до 236 м.
Світа С21 в літологічному відношенні представлена чергуванням аргілітів,
алевролітів, пісковиків та вапняків. Пісковики світло- та темно-сірі, кварцові,
слюдисто-польовошпатово-кварцові;
дрібнозернисті,
інколи
вміщують
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часточки вуглефікованих рослинних решток, слюдисті, спостерігаються у
вигляді дрібних малопотужних прошарків. Алевроліти сірі, слюдистопольовошпатово-кварцові. Відклади об’єднані у літологічну пачку Б-10,
товщина їх складає від 130 м до 139 м.
Cвіта С22 представлена товщею піщано-глинистих порід з пластами
вапняків та рідкими прошарками вугілля у верхній частині. до нижньої частини
світи С22 приурочений продуктивний горизонт Б-9 башкирських відкладів.
Аналогічно пласту Б-6 має площове розповсюдження по всьому родовищу. За
речовинним складом пласт монофаціальний і представлений потужним пластом
пісковику, який складений від трьох до п’яти прошарків, які часто розмежовані
непроникливими породами аргіліту та ущільненого алевроліту. Пісковики сірі,
світло-сірі, жовтувато-сірі, від дрібно- до крупнозернистих, погано
відсортовані, слабо вуглисто-слюдисті. Алевроліти сірі, світло-сірі, темно-сірі,
олігоміктово-кварцового складу, шаруваті, тонкозернисті, сильнослюдисті,
карбонатні з включеннями обвуглених рослинних решток. Відклади об’єднані у
літологічні пачки Б-9 та Б-8. Товщина прошарків пісковику змінюється від 4,0
м до 13,2 м. Загальна товщина пласта відносно витримана за площею. Найбільш
потужним пласт є у склепінній частині, в свердловині № 3 товщина пласта
становить 34,6 м, у свердловині № 5 – 30,8 м. Зменшення товщини пласта
спостерігається в східному крилі структури, у свердловині № 1 товщина пласта
становить 27,2 м.
До верхньої частини світи С22 приурочений продуктивний горизонт Б-10а.
Даний пласт-колектор має локальне поширення і розкритий лише в свердловині
№3. За даними інтерпретації кривих геофізичних досліджень свердловин (ГДС),
літологічно горизонт Б-10а представлений пісковиками загальною товщиною
5,8 м.
Продуктивний горизонт Б-10б стратиграфічно приурочений до нижньої
частини світи С22 розкритий свердловиною № 5, де за даними ГДС має
загальну товщину 8,4 м. У межах площі родовища поклад має локальне
розповсюдження та спостерігається у склепінній частині структури. Товщина
відкладів світи С22 змінюється від 220 м до 224 м.
Світа С23 у літологічному відношенні представлена товщею перешарувань
теригенних порід з незначними прошарками вапняків та вугілля. Домінуючу
роль відіграють у товщі С23 аргіліти та алевроліти.
До верхньої частини світи С23 приурочений продуктивний горизонт Б-4. За
поширенням в межах родовища продуктивний горизонт Б-4, простежується на
більшості території родовища, за винятком західної його частини де у
свердловині №5 він заміщений щільними породами. За лтологічним складом
пласт поліфаціальний і представлений алевролітами і пісковиками.
Продуктивний горизонт Б-4 характеризується незначними товщинами, які
змінюються від 1,6 м у свердловині № 3 до 2,4 м у свердловині № 1.
До нижньої частини світи С23 приурочений продуктивний горизонт Б-6,
який розкритий у всіх свердловинах і має повсюдне площове поширення в
межах родовища. За літологічним складом пласт-колектор однорідний і
представлений пісковиками, які мають від одного до трьох прошарків.
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Товщини продуктивного горизонту коливається від 14,6 м до 18,0 м.
Світа С24 у літологічному відношенні представлена теригенними
породами, вапняки та поодинокими прошарки кам’яного вугілля. Світа
складена
тонким,
ритмічним
перешаруванням
сірих,
слюдистих,
слабовуглистих, піщаних алевролітів та дрібнозернистих, алевритистих, кварцпольовошпат-слюдистих пісковиків з польовошпатовим іноді кремнистим
цементом контактово-порового типу, середньої міцності, з прошарками
глинисто-слюдистого та слюдисто-вуглистого матеріалу. Відклади об’єднані у
літологічні пачки Б-2 та Б-1. Товщина відкладів світи С24 змінюється від 234 м
до 283 м.
Світа у літологічному відношенні представлена аргілітами, алевролітами,
пісковиками та вапняками. Товщина відкладів світи С25 становить 13-59 м.
Для досягнення поставленої мети було відібрано керновий матеріал із
башкирських відкладів Крутогорівського газового родовища ДДЗ, який
представлений здебільшого поліміктовими пісковиками, алевролітами,
аргілітами з невеликими прошарками вапняків та вугілля. Керновим матеріалом
башкирський ярус охарактеризований досить добре для визначення основних
фізико-літологічних властивостей порід-колекторів та покришок.
Визначення основних параметрів фізичних властивостей здійснювались за
загальноприйнятими методиками. Зокрема відкрита пористість керну
визначалась за методом Гарояна та Преображенського [4, 9], газопроникність
вимірювалась на апараті ГК-5, гранулометричний склад–ситовим методом [10].
Петрофізичною основою визначення ємкісних параметрів порід-колекторів
за даними ГДС служать кореляційні залежності типу "керн-керн", "кернгеофізика", "геофізика-геофізика". При побудові моделі зв’язки "кернгеофізика" для визначення коефіцієнта гранулярної пористості за даними
електрометрії використовувався відносний електричний опір (параметр
пористості Рп).
Петрофізичні моделі покладені в основу моделювання фільтраційноємнісних характеристик. Вивчення фізичних властивостей продуктивних
горизонтів проводилось на взірцях керну і за даними геофізичних досліджень
свердловин. На основі проведених досліджень встановлено наступні
залежності:
Рп = 1972,6Кп-1,5226,
r = - 0,9452
(1)
Рн = 2945,1Кв-1,7879,
r = - 0,9618
(2)
Кв.з = 46,055Кпр,-0,129
r = - 0,865
(3)
де Рп – параметр пористості;
Кп – коефіцієнт відкритої пористості і для формули (3.6), Кп , %;
Кгл – коефіцієнт об’ємної глинистості, %
Рн – параметр насичення;
Кв – коефіцієнт водонасиченості, %;
Кв.з – коефіцієнт залишкової водонасиченості, %.
Графіки рівнянь (1) – (3) представлені на рисунках 3 та 4.
З метою підвищення точності визначення коефіцієнта відкритої пористості
(Кп) вивчалися багатомірні залежності між даними, які визначені на керні та
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геофізичними параметрами. За їх результатами отримано наступні залежності:
Kп=-42,1755 + 0,2287 ΔT – 1,0551 ΔІγ,
R=0,9097;
(4)
Кп=-31,4949 + 5,3381αПС + 0,1721ΔT,
R=0,9342;
(5)
де ΔT – інтервальний час проходження хвилі у породі, мкс/м;
ΔIγ – подвійний різницевий параметр по ГК;
αПС – відносний параметр самочинної поляризації.
Слід зазначити, що залежність (1) між параметром пористості і пористістю
збігається із залежністю Рп=f(Кп), встановленою для слабозцементованих
пісковиків і представленої на номограмі Б.Ю. Вендельштейна [5]. Формула цієї
залежності наступна:
Рп = 0,6595·Кп-1,9194
(6)
Pп
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Рис. 3. Графік залежності параметра пористості від коефіцієнта пористості
для відкладів башкирського ярусу середнього карбону Крутогорівського
родовища
Одним з важливих питань на даній площі є питання визначення
коефіцієнтів газонасиченості за даними методу опору. Для відкладів середнього
карбону рекомендується залежність (2), встановлена на зразках порід
Крутогорівського газоконденсатного родовища у камері при встановленому
тиску з одноразовим визначенням залишкової водонасиченості і питомого
електричного опору. При обчисленні петрофізичних характеристик за
результатами вимірювань були використані формули і методика, яка приведена
Є.А. Поляковим.
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Рис. 4. Графік залежності параметра насичення від коефіцієнта
водонасичення для відкладів башкирського ярусу середнього карбону
Крутогорівського родовища
Для порівняння величин Кг, одержаних за даними опору з використанням
залежності (2) проводиться оцінка газонасиченості виділених колекторів в
продуктивній частині розрізу з використанням залежності для відкладів
середнього карбону (3). Отже, використавши залежність (3) за величиною Кв.з і
Кп для колекторів в контурі газоносності (рис. 5), розраховується Кп.еф за
формулою:
Кп.еф = Кп(1-Квз),
(7)
звідси визначаємо максимально можливе значення Кг.м за формулою:
(8)
Кг.м = Кп.еф/Кп=1 - Кв.з.
Висновки та завдання подальших досліджень.
За результатами експериментальних лабораторних досліджень та
статистичним опрацюванням отриманих даних на зразках керну, відібраних із
башкирських відкладів, які представлені тонкопрошарковою будовою,
дозволило побудувати петрофізичні взаємозв’язки, що дозволяють достовірно
визначати за даними ГДС фільтраційно-ємнісні параметри порід різного
літологічного складу. Розроблено зведені петрофізичні моделі (Рис. 3-5), які
дозволяють використовувати їх як в процесі поточної та оперативної
інтерпретації, так і при визначенні підрахункових параметрів для порідколекторів аналогічного літологічного складу.
Завданням наступних досліджень є встановлення характеристик
електричної моделі пісковиків різного літологічного складу та розробити
Научный взгляд в будущее

213

Том 8. Выпуск 1(1)

Геология

зведену геолого-петрофізичну модель північно-східної частини ДніпровськоДонецької западини.
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Рис. 5. Співставлення коефіцієнтів проникності і залишкової
водонасиченості для башкирських відкладів середнього карбону
Крутогорівського родовища
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LITHOFACIES DESCRIPTION OF CRETACEOUS DEPOSITS IN OUTER
ZONE OF PRECARPATHIAN FOREDEEP
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine
Ivano-Frankivsk, Karpatska, 15, 76019

Анотація: Карпатська нафтогазоносна провінція є однією з найстаріших
і найбільшвивчених, однак перспективи нафтогазоносності на сьогодні слід
пов’язувати з крейдовими відкладами, зокрема Зовнішньої зони. В статті
розглянуто літолого-фаціальний критерій перспектив нафтогазоносності
крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Наведено
літологію верхньокрейдових відкладів, виділені зони поширення можливих
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колекторів і покришок та охарактеризовано основні ємнісно-фільтраційні
властивості порід-колекторів.
Ключові слова: Передкарпатський прогин, перспективи, крейдові відклади,
колектори, покришки.
Annotation: Carpathian oil province is one of the oldest and most studied in the
area, but the prospects for oil and gas nowadays should be associated with
Cretaceous sediments, particularly in the Outer Zone. The paper considers the
prospects of oil and gas presence in the deposits of Cretaceous sediments in Outer
Zone of the Precarpathian depresion. Basic capacity and filtration characteristics of
rocks are presented, lithology of Upper reservoirs are considered and possible
collectors and covers are described.
Keywords: Precarpathian depresion, perspective, Cretaceous sediments,
collectors.
Вступ. Необхідність вивчення відкладів крейди за літофаціальною
характеристикою
покладена
в
основу
визначення
перспектив
нафтогазоносності, оскільки існування пасток можливе лише за наявності у
розрізі порід-колекторів та флюїдоупорів.
Простежити тенденції зміни товщин колекторів та флюїдонепроникних
порід і визначити закономірності в розташуванні нафтогазоперспективних
ділянок можливо на основі аналізу побудованих та зіставлених нами
відповідних карт товщин порід-колекторів і флюїдоупорів верхньокрейдових
відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину.
За даними інткрпритації методів ГДС та дослідження керну
верхньокрейдові відклади представлені теригенними породами. Теригенні
відклади представлені сеноманським та сенонським горизонтами верхньої
крейди. Породи сеноманського ярусу є хорошим корелятивним (реперним)
горизонтом і відрізняються від порід, що підстилають і перекривають їх,
значним зменшенням питомого опору і від’ємними аномаліями самочинної
поляризації, пов’язаними, можливо, з підвищеним вмістом у них органічної
речовини (ОР) і піриту [1]. Літологічно сеноманські породи представлені
різнозернистими пісковиками, які є колекторами. Покришками виступають
мергелі та щільні вапняки стебницьких, воротищенських та сармат-баденських
відкладів.
Основний текст. На Підлубівській площі у крайній північно-західній
частині Зовнішньої зони товщина відкладів сеноманського ярусу сягає дуже
малих значень і не перевищує декількох метрів. Флюїдонепроникними
породами виступають відклади турону і частково сенону, що представлені
мергелями із включеннями кременів, прошарками глин, мергелів сірих та
зеленувато-сірих, піскуватих, слюдистих, щільних. Товщина їх тут в
середньому становить 500 м. Саме північно-східніше с. Піддуби
верхньокрейдові відклади мають найбільшу товщину.
Сеноманські відклади в свердловинах Більче-Волицького та ПівнічноМединицького родовища представлені переважно кварц-глауконітовими
жовтувато-сірими і зеленувато-сірими пісковиками із включеннями гравію і
гальок чорних кременів [2]. Товщина їх змінюється від декількох метрів до 20
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м. Флюїдонепроникними породами можуть виступати щільні глини
верхньокрейдових відкладів. Товщина покришок сягає 229 м – св. № 4Малогорожанська
(рис.1).
Пісковики
характеризуються
добрими
колекторськими властивостями: пористість від 5 до 16 %, а найвищі значення
пористості сягають – до 18 %; проникність – (2,4-46,8) ×10-3 мкм2. Саме з
сеноманськими пісковиками пов’язані промислові скупчення вуглеводнів в
даній частині Зовнішньої зони (Мединицьке, Більче-Волицьке, Угерське,
Південно-Угерське родовища). Незначні припливи газу отримані також з
свердловин Верещицького, Малогорожанського та Рубанівського газових
родовищ. За ГДС у розрізах сверловин № 40-Малогорожанська та 300Рудківська газонасичені пласти виділяються в інтервалах 474-488 м та 14081416 м відповідно.
Сеноманські відклади (інт. 1597-1602 м) у свердловинах Дашавської площі
представлені
пісковиками.
Колектори
верхньокрейдових
відкладів
характеризуються незначними товщинами, що не перевищують 6 м. Коефіцієнт
пористості сеноманських пісковиків – 7 %. Товщина флюїдонепроникних порід
сягає 153 м (св. № 170-Дашавська) [3] та представлені вони щільними
вапняками воротищенських та сармат-баденських відкладів. Від Дашави до
Кадобно крупно- та середньозернисті пісковики, які являються колекторами,
сконцентровані у верхній частині пласта, їх пористість сягає 25 %, ефективна
товщина займає близько 50 % розрізу. В південно-західній частині Зовнішньої
зони загальна товщина світи збільшується, але розріз здебільшого
представлений дрібнозернистими пісковиками, в яких колектори займають
лише четверту частину товщини. За даними випробувань вони є
водонасиченими. В свердловині № 405-Дашавська при випробуванні
туронських карбонатних відкладів з інтервалу 1462-1482 м отримано приплив
води з розчиненим газом.
Колектори верхньокрейдових відкладів в межах Болохівського родовища
представлені крупнозернистим, добре відсортованим, потужним пластом
пісковика, товщина якого змінюється від 8 (св. № 1-Болохівська) до 23 м (св.№
1-Болохівська) в південно-західному напрямку (рис. 1). У кернах свердловин
пробурених в межах Дашавської та Балицької площ зустрінуті різно-,
середньозернисті, кварцево-глауконітові, сильно вапнисті пісковики. По площі
відклади добре корелюються між собою, змінюється лише їхня товщина. В
свердловинах № 1, 2-Дідушичі (інт. 1700-1708 м) пісковики світло-сірі, жовті,
середньозернисті, місцями з гравієм, кварцові, з контактно-поровим цементом.
В породі багато уламків мшанок та домішок рослинного детриту. Пісковики з
хорошими ємнісно-фільтраційними властивостями. При випробуванні
свердловин № 405-Дашавська та св. № 8-Болохівська з крейдових відкладів
отримано припливи газу розчиненого у воді, а свердловини № 6, 3- Болохівська
– водонасичені.
Слід зазначити, що на північний схід від площі Болохів при бурінні на
перспективні неогенові відклади були отримані припливи газу з крейдових
відкладах Крехівського родовища.
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Рис. 1. Картосхема товщин колекторів та покришок верхньокрейдових
відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
Далі по розрізу сеноманські колектори Південно-Кадобнянської площі
складаються з потужної пачки різнозернистих пісковиків. Покришкою для
перспективних відкладів є переважно мергелі та щільні вапняки баденського
віку, товщиною 85 м (св. №№ 1,2- Південно-Кадобнянська).
На Гринівській площі колекторами сеноману є теригенні породи, які
займають середню частину розрізу. Товщина яких по площі змінюється від 3 до
18 м, коефіцієнт пористості за даними лабораторних досліджень від 6 до 12 % –
колектори. Товщина покришки, яка представлена відкладами стебницької світи,
в середньому становить 100 м. Пісковики в св.№ 1-Південно-Гринівська були
випробувані в інт. 1960-1914 м – припливу не отримано, проте цей інтервал
частково знаходиться в туронських відкладах. Колектори сеноману також були
випробувані у св. № 16-Гринівська в інт. 1660-1672 м, де отримано приток
води. Ми вважаємо, що сеноман в св. № 1-Південна Гринівка погано
досліджений та його слід вивчати. Відклади верхньої крейди добре
корелюються між собою. Проте в районі св. № 2-Південна Гринівка частково
розмиті відклади від сенону до сеноману. Подібна ситуація спостерігається в
районі cв. № 1 Південне Кадобно, а на південний захід від неї – розмиті породи
сенону до турону.
Над пластами аргілітів нижньої крейди Глибівської площі залягають добре
відсортовані сеноманські пісковики значної товщини, які діляться на три
пропластки, відмінні за фільтраційно-ємнісними характеристиками. Перший
пласт, залягає в інтервалі 2670-2672 м представлений середньозернистим
пісковиком з коефіцієнтом пористості 13 %, ефективна товщина його становить
1,2 м. Другий пласт (інт. 2678-2686 м) – щільний, ефективна товщина його
1,4 м, коефіцієнт пористості за дамини лабораторних досліджень 6,7 %. Третій
пласт (інт. 2689-2695 м) пісковика є можливо продуктивним – коефіцієнт
пористості 12-14 %, ефективна товщина – 5 м.
На ділянці Середній Майдан–Богородчани−Парище cеноман складений
пісковиками грубозернистими, добре відсортованими, без домішок глин та
алевролітів. Ефективна товщина порід змінюється від 17 (св. №66-БогородчаниПарище) до 39 метрів (св. №54-Богородчани-Парище). Пористість складає
26 %. За даними ГДС та випробовування відклади сеноману обводнені.
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Сеноманський ярус верхньої крейди південного сходу Зовнішньої зони
представлений пісковиками різнозернистими, алевролітами, рідко аргілітами.
Товщина сеноману зростає в північно західному напрямку – від 6 метрів (св.
№ 2-Петровецька) до 42 метрів (св. № 59-Коршів-Іспаська). Товщини покришок
змінюється від 22 м в св. № 82-Коршів-Іспаська до 316 (св. № 1-Сергіївська). В
центральній частині ділянки (св. № 1-Вижницька – св.№ 4-КовалівкаЧерешенська) ці породи розмиті.
У південно-східній частині Зовнішньої зони Передкарпатського прогину
безпосередньо в піднасуві на предмет нафтогазоносності вивчався глибоким
бурінням на 8 площах: Гільче, Солонець, Сергії, Фальків, Сегів, Лопушна,
Рожен, Петровець. Породи-колектори з задовільними ємнісно-фільтраційними
властивостями в крейдовому розрізі розкриті свердловинами № 1,2-Солонець
[4]. У свердловині 2 Солонець, відклади представлені крупнозернистими
пісковиками, пористість яких у нижній частині розрізу 12 %.
За
інтерпретацією
даних
ГДС
у
розрізах
свердловин
Лопушнянсько−Петровецької
смуги
(рис.1)
сеноман
складений
різнозернистими пісковиками з прошарками алевролітів. Пористості порід для
даної ділянки змінюється від 7 % до 25 %.
За петрофізичними даними [5] в розрізі сеноману виділяються колектори,
що
пов'язані
з
пісковиках
крупно-середньозернистими,
рідше
дрібнозернистими, кварцовими. Товщини сеноманських колекторів змінються
від 2 м (св. № 13-Лопушанська) до 20 м (св. № 1-Святославська). Сеноманські
відклади в св. № 2-Петровецька – це чергування пісковиків з прошарками глин.
Товщина пісковика – 2 м (інт. 4829-4831 м). Сеноманські відклади в інтервалі
4832-4841 м, може бути перспективним, коефіцієнт пористості.
У повному обсязі колекторські властивості сеноманських пісковиків
вивчались у свердловинах Лопушнянського родовища. Тут вони майже по всій
площі нафтонасичені (св. №№ 4, 8, 11, 32, 33-Лопушнянська). Коефіцієнт
пористості змінюється в межах 10-27 % при середньому значенні 16 %. Нижня
границя пористості прийнята на рівні 7 %. Проникність змінюється від 9,1ˑ103
мкм2 до 877ˑ10-3мкм2 [6].
Заключення і висновки. Виходячи з усього вищесказаного видно, що для
верхньокрейдових відкладів кращими і найвитриманішими за площею
колекторами у товщі є пісковики сеноману, а основними субрегіональними
покришками виступають мергелі та щільні вапняки стебницьких,
воротищенських та сармат-баденських відкладів.
Зроблені нами побудови дозволили виявити, що нафтогазоперспективність
крейдових відкладів пов’язана з двома зонами їх поширення – це центральна та
південно-східна ділянка Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Як
неперспективні ділянки, в яких немає сприятливих умов для формування у них
покладів нафти і газу – це північно-східна ділянка Сторожинецької підзони.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ В РАЙОНАХ З
ВИСОКОЮ СТУПІННЮ ОСВОЄННЯ РЕСУРСІВ НАФТИ І ГАЗУ
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Івано-Франківськ, Карпатська, 15, 76019
Lyahu M.V., Lyahu R. M.
OPTIMIZATION OF EXPLORATION IN AREAS WITH A HIGH DEGREE
OD DEVELOPMENT OF OIL AND GAS
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas ,
Ivano- Frankivsk, Karpatska , 15, 76019

Анотація. На даний час в старих районах нафтовидобутку, де високий
рівень освоєння початкових потенційних ресурсів вуглеводнів, відмічається
значне скорочення фонду середніх і крупних за розміром пасток. Основними
об’єктами пошуку є малоамплітудні структури з невеликими ресурсами
категорії С3, а також складно побудовані пастки, в тому числі і не
антиклінального типу.
Ключові слова: об’єкт, родовище, свердловина, структура.
Abstract. At present, the old oil areas where a high level of development of
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initial potential resources of hydrocarbons, observed a significant reduction fund
medium and large -sized traps. The main objects of search are small-amplitude
structure with little resources category C3 and complicated structure traps, including
not anticlinal type.
Key words: object field , well structure .
Вступ. У практиці пошуків і розвідки невеликих родовищ до теперішнього
часу іноді використовуються методика робіт, що застосовується для вивчення
більш крупних родовищ. Помилково вважати виправданим, коли на розвідку
родовищ з запасами нафти до 1 і до 10 млн. т. використовується однакове число
свердловин. Тому, необхідно розробити спеціальні заходи з підготовки
промислових запасів в районах з високою ступінню розвіданості.
Основний текст. Одним із регіонів, де на протязі останніх десятиліть
здійснюється пошуки і розвідка невеликих за запасами нафти родовищ і
накопичений певний досвід робіт, є Передкарпатський нафтогазоносний регіон.
Тут у фонді підготовлених піднять переважають малорозмірні і малоамплітудні
об’єкти. Ця тенденція буде зберігатися і в майбутньому.
В цьому регіоні основні питання оптимізації пошуків і розвідки невеликих
родовищ нафти пов’язують (положенням про «Етапи і стадії
геологорозвідувальних робіт на нафту і газ», 1999р.) на пошуковому етапі з
підвищенням якості підготовки об’єкту до пошукового буріння і скороченням
числа пошукових свердловин, іноді до однієї; на розвідувальному етапі з
зменшенням кількості розвідувальних свердловин, які бурять як для оцінки
запасів родовища (покладу), так і для підготовки його до розробки. Це може
бути досягнуто або суміщенням двох стадій в одну, або рішенням задач першої
стадії на пошуковому етапі, а другий – в процесі дослідної експлуатації.
При переході до вивчення малорозмірних об’єктів необхідно враховувати
наступні труднощі їх виявлення і картування по даним сейсморозвідки МСГТ:
1) співрозмірність по величині і подібності за формою аномалій,
викликаних реальними об’єктами і різними перешкодами; 2) досить складний
характер першої відбиваючої границі і її погане простеження; 3) висока ступінь
літолого-швидкосної мінливості розрізу і практично повна відсутність
інформації про локальні варіації швидкостей вздовж нашарування порід;
4) невідповідність структурних планів порід певних стратиграфічних відкладів;
5) зміщення склепінь по відбиваючим горизонтам і продуктивному пласті;
6) відсутність або суттєва нестача на ряді площ параметричних даних.
Критерії підготовленості структур сейсморозвідкою наступні: 1) амплітуда
повинна перевищувати не менше ніж вдвічі ймовірні величини систематичних
похибок статистичних поправок, тобто амплітуди часових аномалій повинні
складати не менше 10 мс; 2) амплітуда критичного крила повинна
перевищувати межу точності методу підготовки; 3) добре простеження відбиття
відображення від верхнього опорного горизонту, погіршення простеження
окремих ділянок можливе при умові кореляційної ув’язки по замкнутим
полігонам; 4) відсутність у товщі, яка перекриває структуру, неврахованих
неоднорідностей які виділяються за особистими записами на часових розрізах і
які можуть обумовити наявність хибного антиклінального перегину по
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розвідувальному горизонті; 5) щільність профілів в середньому повинна бути
не нижче 2-2,5 км/км2; 6) об’єкт повинен задовольняти вимоги методичних
вказівок по критеріям кондиційності і підтвердження об’єктів, підготовлених
сейсморозвідкою під глибоке пошуково-розвідувальне буріння.
Рішення про передачу об’єкта під пошукове буріння приймається при
наявності даних: а) параметри структури і запасів що очікуються; б) ступені
упевненості структурних побудов за матеріалами сейсморозвідки (окремо по
кожному цільовому горизонті); в) глибинна висвітленість розрізу
сейсморозвідкою; г) співвідношення структурних планів пластів, які вміщують
вуглеводні, і відбиваючих сейсмічних горизонтів; д) географо-економічне
положення району.
До кожного району слід встановити (або наперед задати) мінімальні
рентабельні параметри об’єкту – Рс і Рп (ймовірність наявності структури і
положення її склепіння, а також присутність покладу, які визначаються за
пакетом програм оцінки ймовірності побудови карт), ресурси С3. Якщо один з
них на реальному об’єкті буде меншим встановленого для даного району
мінімума, то цей об’єкт першочерговим рахуватись не може.
Паралельно з цим необхідно визначити (або наперед задати) максимальну
площу і ресурси об’єкта, на якому повинна буритись тільки одна незалежна
свердловина. Так, при ресурсах 0,5 млн. т. достатньо бурити одну глибоку
свердловину.
Проведенні дослідження та практика показує, що можливе скорочення
числа свердловин до однієї при пошуках покладів нафти в мало амплітудних
підняттях з невеликим запасами пов’язано з підвищенням якості їх підготовки.
Вона повинна забезпечувати достовірність існування підняття і
місцеположення його склепіння. Для підвищення точності сейсмічних побудов
в області склепіння структури необхідно виконувати більш детальну обробку, в
тому числі як мінімум два ортогональних сейсмічних профілів, максимально
наближених до склепіння структури, в інтервалах цільових горизонтів
обробляти за пакетом програм ПГР і отримані результати використовувати при
розрахунках ймовірних Рс і Рп. Це в свою чергу підвищує вимоги до якості
сейсмічного матеріалу на профілях з позиції відношення сигнал/перешкода при
збереженні необхідної інформативності запису. Тільки при високій якості
підготовки піднять у випадку від’ємних результатів буріння першої
свердловини можливо обґрунтовано прийняти рішення про подальшу роботу на
цьому об’єкті.
Підтвердження об’єкту ґрунтується тільки на даних буріння глибоких
свердловин. При блоковій його будові підтвердження кожного об’єкту повинно
оцінюватись окремо. Те ж саме у випадку, коли структура має декілька
самостійних склепінь або вона підготовлена по ряду горизонтів з зміщенням
структурних планів.
При бурінні на структурі трьох свердловин, як правило, не виникає
труднощів у оцінці їх підтвердження. При бурінні двох незалежних свердловин
перша повинна задаватись у склепінні, друга на критичному (пологому) крилі,
але остання повинна переслідувати головну ціль - забезпечення приросту
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запасів, а не перевірку геометрії структури. Структура вважається
підтвердженою, якщо по конкретному горизонту перша свердловина
продуктивна або ж знаходиться вище другої і не підтверджена - у випадку
протилежного результату.
Якщо пробурена одна свердловина на об’єкті (а таких об’єктів більшість і з
кожним роком їх число збільшується), виникають труднощі при оцінці
підтвердження структури у випадку її непродуктивності. В результаті значне
число об’єктів виводиться з пошукового буріння з невизначеними
результатами.
Для запобігання цих труднощів, і відповідно, скорочення числа об’єктів з
«невизначеним результатом» можуть бути запропоновані наступні критерії
підтвердження структури при буріння лише однієї пошукової свердловини.
Структура вважається підтверджена, якщо у свердловині отриманий приплив
вуглеводнів. Структура вважається підтверджена також при отриманні у
свердловині від’ємного результату але ймовірність Рс повинна бути рівна0,8 а
Рп менше 0,3. При цьому слід вважати, що підняття існує але не вміщує
покладів вуглеводнів і подальші роботи на ньому необхідно зупинити. Теж,
якщо свердловина розкрила маркируючий горизонт на більш високому
гіпсометричному рівні у порівнянні з свердловиною, яка пробурена раніше за
межами структури але в її безпосередній близькості і здвигнутої в сторону
регіонального підняття шарів.
При відсутності припливу вуглеводнів підняття вважається не
підтвердженим, якщо за даними ВСП або АК сейсмічний репер, по якому воно
підготовлено, невстановлений або значення Рс і Рп менше 0,5. Природно,
величини ймовірності Рс і Рп, як і відзначені раніше граничні рентабельні
параметри структури, повинні систематично коректуватися місцевими
геологічними організаціями останні випадки відносяться до невизначених.
Не виникає особливих труднощів для прийняття рішення і у випадку
отримання на них від’ємних результатів. А ось стратегія поведінки при
наявності невизначених результатів буріння розроблена ще недостатньо.
Проводити глибоке буріння слід також на групі дрібних об’єктів. На кожному
об’єкті з ресурсами не більше 0,5 млн. т, як згадувалось вище, рекомендується
бурити тільки одну пошукову свердловину, відповідно різко зростають вимоги
до вибору місця її закладання. Оптимальний варіант обирається на основі даних
кінематичного сейсмічного розрізу, динамічних аномалій хвильового поля і
поля ймовірності. Зміщення її не допустимо, виключено також її знесення
відносно сейсмопрофілю – вона повинна буритися тільки там де є геологічна
інформація про розріз. Крім цього, таке знесення практично не дозволяє
виконувати сумісний детальний аналіз результатів буріння і сейсморозвідки.
Оперативний аналіз суміщення склепінь структур після буріння першої
пошукової свердловини показав, що склепіння досить часто складає ½ довжини
малої вісі структури. Відносні величини цього суміщення зростають по мірі
зменшення розміру структури. Це лишній раз доводить необхідність згущення
сейсмопрофілів на малорозмірних структурах і їх склепіннях відносно
стандартної сітки.
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Якщо пробурена свердловина виявилась не продуктивною при наявності
колекторів, покришок та інших даних то геофізичній організації, яка
підготовила дану структуру, необхідно на протязі двох тижнів співставити дані
буріння і сеймосрозвідки. При наявності розбіжності необхідно переглянути
матеріали по цій структурі і зробити нові побудови (якщо це можливо). В
іншому випадку у свердловині слід виконати дослідження ГДС (АК, ВСП,
ГГК), що дозволить провести переінтерпретацію. Уточненню підлягають
стратиграфічні прив’язки горизонтів, швидкісна модель середовища,
положення склепіння структури. Якщо в результаті проведеної
переінтерпретації підтвердилась наявність підняття і положення його
склепіння, природно, роботу на ньому слід зупинити. Якщо склепіння
змістилось на відносно велику величину, а ресурси об’єкту залишились
рентабельними, то як правило, повинна буритись друга свердловина на новій
оптимальній точці. Може виявитись, що результати буріння першої
свердловини потребують сейсмічної деталізації. Тоді рішення про буріння
другої свердловини приймається після обробки додаткових сейсмоматеріалів.
Виконання переінтерпретації дослідження ГДС, сейсмічної деталізації, як
правило, повинно реалізуватись у вказаній послідовності, але конкретна
ситуація може внести свої корективи. Якщо і друга свердловина виявиться не
продуктивною, то подальші роботи на структурі слід зупинити. В цій ситуації
від буріння третьої свердловини на об’єктах з малими ресурсами необхідно
відмовитись.
Викладена вище схема робіт вимагає певних організаційних заходів, які
повинні забезпечити проведення польових і каротажних досліджень.
Подальші можливості оптимізації робіт, як вказувалось раніше, пов’язані з
підвищенням їх ефективності на розвідувальному етапі. Згідно (положення
«Етапи та стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ» (1999р.) у
розвідувальному етапі виділено дві стадії: оцінка родовищ (покладу) і
підготовка родовищ (покладу) до розробки. Аналіз розвідки родовищ,
пов’язаних з мало амплітудними підняттями і з невеликими запасами, показує,
що вони в ряді випадків характеризуються перерозвідкою. Частина свердловин,
які буряться після свердловини – першовідкривачки, виявляється за контуром
покладу або у водонафтовій зоні, яка вміщує незначну частину запасів покладу
в цілому. При зниженні величини загальних запасів покладу абсолютне
значення запасів нафти залишається невеликим, хоча доля приконтурних зон її
росте. Так , для родовищ (покладів) з видобувними запасами 0,5 млн. т. вона
складає (%): в інтервалі товщин від 1м – 2,5, 1-2м – 8,5; 2-3м – 10,5, 3-4м – 14,5.
Таким чином, можна вважати, що частина запасів нафти у приконтурних
зонах малоамплітудних піднять з невеликим запасами незначна і ці зони не
повинні рахуватися самостійними об’єктами розвідки. Аналіз також показує,
що об’єкти, на яких здійснюється пошук і розвідка родовищ з невеликими
запасами є не одиночні, а розміщуються групами в межах певних структурних
зон, нафтогазоносність яких пов’язана з єдиними літолого-стратиграфічними
комплексами. Загальні умови формування покладів, близькі за значенням
колекторські властивості ймовірно продуктивних горизонтів і фізико-хімічних
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властивостей нафт дозволяють використовувати усереднені значення
параметрів при підрахунку запасів по категорією С1 нових родовищ. Саме облік
цих та інших даних при планування подальших робіт після отримання першого
промислового
припливу
дозволяє
раціонально
вирішувати
задачі
розвідувального етапу (мається на увазі скорочення об’єму буріння), тобто
уникнути перерозвідки малоамплітудних об’єктів з невеликим запасами. Саме в
цьому заклечається основна можливість оптимізації робіт на розвідувальному
етапі. Таким чином, методична схема розвідувального етапу, передбачає
розподіл його на дві стадії, при розвідці малоамплітудних піднять з невеликими
запасами вимагає внесення суттєвих поправок.
Задача першої стадії розвідувального етапу – оцінка виявленого покладу –
може бути успішно вирішена з використанням вказаних вище даних, а також
відомостей по сусіднім продуктивним площам. Друга задача – підготовка
покладу до розробки – може бути вирішена з використанням результатів
дослідної експлуатації, здійснення якої завдяки облаштованості старих районів
не викликає труднощів.
Значну позитивну роль у підвищенні ефективності пошукових і
розвідувальних робіт можуть відіграти видобувні свердловини. Використання
останніх для відкриття і розвідки дрібних покладів пов’язано з їх поглибленням
або поверненням на пропущені горизонти. В методичному плані використання
видобувних свердловин для розвідки покладів, які знаходяться нижче
основного експлуатаційного горизонту, повинна базуватися на аналізі сітки
видобувних свердловин основного об’єкту і виборі з неї свердловин,
розміщених у оптимальних умовах по запропонованому нижньому об’єкті, які
можливо в процесі їх проводки поглинути до цього об’єкту і отримати
інформацію про його нафтогазоносність.
Розвідку основного об’єкту видобувними свердловинами (випереджуючими і оціночними) для скорочення ризику буріння непродуктивних
свердловин необхідно проводити послідовно від зони (ділянки) концентрації
максимума запасів до периферійних частин покладу.
Заключення і висновки:
Таким чином оптимізація пошуково-розідувальних робіт в районах з
високою ступінню освоєння ресурсів нафти і газу полягає у необхідності
суміщення двох стадій (пошукового і розвідувального етапів) в одну, або
рішення задач першої стадії на пошуковому етапі, а другої в процесі дослідної
експлуатації.
Література:
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Євдощук, Н. М. Пінчук, Л. В. Курилюк та ін. – Київ, 1999. – 17с.
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Анотація. З метою підвищення якості розробки газових родовищ
необхідно мати об’єктивну уяву на якому режимі працює поклад в залежності
від часу його експлуатації і які сили в пласті обумовлюють приплив газу до
вибоїв свердловин.
Ключові слова: режим, розробка, поклад.
Abstract. To improve the quality development of gas fields need to have an
objective idea which is working deposit depending on the time of operation and the
forces that cause the inflow in the reservoir gas downhole .
Key words : mode , development, reservoir.
Вступ. Найважливішою характеристикою газових родовищ, що визначає
умови їх розробки, є режим газоносних пластів, що принципово відрізняється
від режимів нафтових: водонапірні, газонапірні (режим газової шапки),
гравітаційні, режим розчиненого газу. З цих категорій тільки водонапірні
режими можуть проявлятися в газових покладах, а решта за фізичною
природою не мають стосунку до газових родовищ. У газових і
газоконденсатних покладах, що розробляються спостерігаються специфічні
особливості, які впливають на їх режими (наприкад, випадання конденсату), які
відсутні в нафтових покладах. Деякі явища мають зовсім інше значення,
наприклад пружне розширення газу (газовий режим).
Основний текст. Багатьма дослідниками підкреслювалося що режим
визначається домінуючою формою енергії, що виявляється при розробці даного
покладу. В роботі [10, с. 11] написано: «Поняття про режим пласта може
отримати прикладне значення лише в тому випадку, якщо режими
класифікувати цілеспрямовано так, щоб з самого поняття «режим пласта»
витікали безпосередні свідченняи на природу і механізми процесу розробки. Ці
вказівки повинні бути настільки повні й конкретні, щоб ними могла цілком
визначатися гідродинамічна схема руху рідин і газу в пласті. Практична
цінність такої класифікації полягає в тому, що вона стає основною для
наукового підходу до проблеми разробоки, органічно пов'язаної з усіма іншими
її елементами. Це дає можливість застосовувати до вирішення проблеми
фізичні закони, яким підкоряється рух рідин і газів в пористому середовищі... ».
Нижче ми покажемо, що подібні вимоги не можна виконати, якщо вважати, що
існують тільки два режими газових покладів - газовий і водонапірний.Дійсно, в
пластах при відборі флюїдів і відповідному зниженні тиску завжди починають
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проявлятися численні процеси і явища, що визначають рух флюїдів:
гідростатичний натиск води, пружне розширення газу, води і порід,
геостатичний тиск, фазові перетворення, гравітаційні і інерційні сили, капілярні
ефекти, десорбція газів та ін. Якщо не виділити визначаючі сили, пов’язані з
цими процесами, то класифікація виявиться безпредметною - всі поклади
матимуть один «комплексний» режим. Точно врахувати всі чинники
неможливо. У більшості випадків прояв одного-двох з них настільки значний,
що іншими можна знехтувати. У різних родовищ домініючими можуть бути
різні чинники, зокрема для газових покладів, що залягають на невеликих
глибинах, це пружне розширення газу і натиск вод. Для родовищ, що залягають
на великих глибинах, до числа важливих факторів включають деформацію
колекторів при зниженні пластового тиску, явища ексфільтраціі, вплив процесів
ретроградної конденсації та ін. Однак по інерції ще й зараз нерідко говорять
тільки про два режима – газовий і водонапірний, а до факторів, які впливають
на режим покладів, не відносять фазові перетворення.
Так, в книзі С. Н. Закірова і Б. Б. Лапука [4, с. 17] читаємо: «Під режимом
газового родовища розуміється характер прояви рухаючих сил в пласті, що
обумовлює приплив газу до вибоїв свердловин. Існує два режими газових
родовищ: газовий і водонапірний». Таке формулювання неповне. Воно не
враховує вищенаведеної вимоги А. П. Крилова, що характеристики режиму
повинні бути настільки повні, щоб ними могла цілком визначатися схема руху
рідин і газу в пласті. У ній говориться тільки про приплив газу, тоді як до
вибою газових свердловин поряд з газом рухаються вода (в різних формах) і
конденсат. Наявність цих рідин істотно позначається на умовах розробки та
експлуатації газових родовищ. Немає в цьому формулюванні і вказівки на
вплив деформації пласта.
Насправді режим визначає не тільки умови припливу газу до свердловин, а
й зміна стану газоносного горизонту в процесі розробки і умови просування з
нього флюїдів (газ, вода, конденсат).
При розробці у зв'язку із зміною пластового тиску проходить
впровадження законтурних вод, ущільнення і зменшення потужності
газоносних і водоносних прошарків продуктивної товщі, випадання
вуглеводневого конденсату, зміна в'язкості газу, випаровування води, що
міститься в газоносному горизонті, витискання її з водонасичених прошарків,
зміна складу сірководню, розпад газогідратів і т. д.
У різних родовищах зазначені процеси протікають неоднаково і мають
різне значення. Так, у приурочених до пісковиків газових покладах з невисокім
тиском зниження останнього не веде до зміни першочергового газонасиченого
об’єму, а також проникності пласта у привибійній зоні. Тим часом в
тріщинуватих осадових комплексах, що залягають на великій глибині,
зниження тиску пластових флюїдів завдяки змиканню тріщин докорінно змінює
емність і проникність порід. Витискання води з глин непомітно для пластів з
малим тиском і істотно для горизонтів з СГПД. Подібні приклади можна було б
продовжити.
У зв'язку з викладеним можна дати наступне формулювання режиму:
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режим газового покладу, що експлуатується визначається енергетичним
балансом флюїдів, які знаходяться у продуктивному пласті і породах, що їх
вміщають; з режимом пов'язано прояв сил руху і опору руху флюїдів; він
обумовлює тиск, фазовий стан флюїдів в покладі і зміну структури скелету
порід продуктивного горизонту; режим залежить від геології району і умов
розробки.
Існує сім основних типів режимів газових покладів (див. таблицю 1).
Знання режимів і їх кількісних показників потрібно при підрахунку запасів
газу, для розуміння процесів в газовому покладі, що експлуатується і,
відповідно, для складання обґрунтованих проектів розробки родовищ і проектів
облаштування газових промислів, оскільки режим визначає умови експлуатації
родовищ і кількість енергії, що сприяє вилученню газу і нафти з пласта.
Класифікація режимів газових покладів

Режим і домінуючі рушійні
сили
Газовий режим. Пружнє
розширення газу

Таблиця 1

Характеристика режимів роботи продуктивних пластів и
умов експлуатації покладу
Незмінний об’єм газонасичених порід. Зниження тиску,
пропорційне відбору газу. Обводнення свердловин не
відбувається
Водонапірний режим.
Впровадження контурних і (або) підошовних вод. Темпи
Гідростатичний напір і
впровадження змінюються в часі і по площі, але об’єм
пружність водонапірної
газового покладу весь час зменшується. Тиск газу спочатку
системи, що вміщує газовий може знижуватися майже пропорційно відбору газу, потім
поклад
відставати від відбору, а на кінцевій стадії навіть і зростати.
Свердловини послідовно обводнюються і виходять з ладу
Режим ущільнення
Найбільш активно проявляється в щільних тріщинуватих
(деформації) колекторів.
породах. Зменшується проникність і відповідно дебіт при
Гірський тиск стискаючий
збільшенні депресії. Зменшення тріщинуватої (і
газонасиченої) пористості може становити 50% і більше.
колектори
Крива відбору - тиск відхиляється догори. Можливо, але не
обов'язково, впровадження в поклад води і обводнення
свердловин
Внутрішній водонапірний
Надходження води в газоносні прошарки відбувається з
режим. Гірський тиск і
сусідніх ущільнюючих глинистих прошарків в межах всього
зростаючий перепад тиску між об’єму газоносного горизонту (ексфільтрація). Воно
водонасиченими пропочинається тільки після значного зниження тиску газу шарками (глин з СГПД) і
приблизно 20 МПа. Поступове збільшення припливу води у
тиском в газоносних пластах свердловини по всій площі родовища. Зниження пластового
тиску газу таке ж, як і при звичайному водонапірному
режимі, але відхилення кривої відбору - тиск починається
тільки після значного зниження тиску. Контурні води
можуть бути неактивні
Режим прошаруватоНадходження води у свердловини з окремих
лінзовідних скупчень.
водонасичених лінз і прошарків може відбуватися з самого
Складне поєднання сил, що
початку експлуатації і в будь-якій частині газоносного
діють при газовому,
горизонту. У крайових зонах припливи води іноді
водонапірному і
інтенсивні. В процесі розбурювання і експлуатації
внутрішньому
дренований газовий об’єм збільшується, тому крива
водонапірному режимах
відбору-тиск відхиляється догори
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Надзвичайна різноманітність руху флюїдів в залежності від
характеристик взаємодіючих покладів і умов їх розробки.
Можливі перетікання газу, зниження тиску без
експлуатації, збільшення об’єму покладу. Звичайні
кардинальні зміни у часі
Різноманіття впливу на поклад. Приклад: сайклінг-процес
газоконденсатних покладів, різні методи розробки газових і
газоконденсатних покладів з нафтовими облямівками.
Закачування і відбір вод з газоконденсатних горизонтів та
ін. Зменшення і збільшення об’ємів газових покладів.
Корінні зміни у часі

Класифікація режимів у відомій мірі є умовна. Зазвичай вони змішані, що
характеризуються наявністю елементів декількох режимів, але з переважанням
одного.
На режим великий вплив мають темпи розробки. Теоретично, якщо
родовище експлуатувати нескінченно довший час, то майже для всіх покладів
режим був би жорсткий водонапірний, так як вода встигала б заміщати газ,
який відбирається.
Під час обговорення класифікації режимів можливе виникнення
заперечення проти виділення додаткових режимів і утвердження, що їх можна
звести до основних - газового і водонапірного. Наприклад, що при розширенні
одного з покладів внаслідок взаємодії з сусіднім режимом буде газовим, а в разі
застосування заводнення - водонапірним. Дійсно, якщо мати два близькі
поклади і один з них експлуатувати, то при неактивній законтурненій воді
система з двох покладів буде розроблятися як би при газовому режимі загальний тиск буде понижуватись пропорційно відбору. Однак все це стає
ясним і може бути розраховано лише тоді, коли відомі дані про обидва поклади,
а якщо один з них ще не відкритий, то ми, не думаючи про можливості
взаємодії, просто не зрозуміємо, що відбувається з першим покладом. Саме
взаємодія може відбуватися по-різному, наприклад газ може перетікати
струменево у поклад, що експлуатується або ж може переміщатися вода через
перемички. В останньому випадку в експлуатованому покладі буде як би
водонапірний режим.
Режими ущільнюючого газового (і нафтового) пласта і внутрішній
водонапірний, звичайно, не можна віднести ні до газового, ні до звичайного
водонапірного, бо тут домінуюча сила - це навантаження вище залягаючих
порід. Механізм і умови її прояву, докорінно відрізняються від пружності газу і
гідростатичного напору. При штучних режимах працюючими агентами також є
газ, вода або нафта, та це аж ніяк не означає, що режим пласта газовий або
водонапірний. Чи можна говорити, наприклад, що газоконденсатний поклад,
що розробляється методом сайклінг-процесу, експлуатується при газовому
режимі, тому що рушійною силою є газ, що закачений в пласт. Розробка
нафтових родовищ з підтримкою тиску шляхом закачування води, звичайно,
відрізняється від природного водонапірного режиму, незважаючи на один і той
же робочий агент.
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Не зупиняючись на характеристиках газового і водонапірного режимів,
оскільки вони достатньо висвітлені в літературі [4, 5, 6, 11, 14], викладемо
особливості решта.
Режим ущільнених (що деформуються) колекторів. При цьому режимі в
результаті зниження тиску флюїдів під впливом гірського тиску пористість і
особливо проникність газоносного пласта істотно зменшується. Явище
властиве всім колекторам, але різко воно проявляється в породах з
тріщиноватою пористістю, а іноді і в пухких пісках. При локальному зниженні
пластового тиску в привибійній зоні тріщинна проникність може зменшуватися
настільки, що зі збільшенням депресії дебіти свердловин падають.
При зниженні пластового тиску у всьому об’ємі деформованого
газоносного колектора крива відбору - тиск буде підніматися завдяки
зменшенню газонасиченого об’єму, яке в колекторах з тріщинною пористістю
може скласти 50% і більше. Підошовні і контурні води при цьому частіше
залишаються нерухомими або просуваються у газову покладі і обводнюют
свердловини. Цей режим найбільш детально вивчений для нафтових покладів
Грозненського району і Ставропілля, приурочених до трещінуватих
верхньокрейдяних вапняків [1, 9]. У цих вапняках, недивлячись на високу
пористість матриці (в середньому 22%), нафта знаходиться тільки в
тріщинуватій пористості, середні значення якої складають 1,7%. Тонка
пористість матриці заповнена водою. Дослідження поведінки вапняків при
зміні ефективного тиску (різниця між геостатичним і пластовим тисками)
показало, що при ефективному тиску 40 МПа тріщинна пористість зменшилася
на 82%, а проникність на 99%.
Лабораторні дані можуть відрізнятися від природних, але ясно, що при
зниженні пластового тиску колекторські властивості тріщінуватих порід
істотно змінюються і для них стисливість має більше значення, ніж прояв
газового і водонапірного режимів. Ефективний тиск тут - домінуюча сила.
Взаємодія газових покладів, розташованих в одному пласті або що входять
до складу багатопокладного родовища, неодноразово розглядалося в літературі
[4, 7, 13], але вона не вважалось виявом особливого режиму. Однак наявність
газових покладів, розташованих поблизу того що розглядаються, має
позначитися на енергії і на русі флюїдів в пласті. При цьому можуть
спостерігатися істотні відмінності в режимі роботи покладу від характерного
для газового або водонапірного.
Цьому режиму властива різка відмінність поведінки покладів в залежності
від взаємного розміщення, співвідношення запасів, термінів і темпів їх
розробки, а також від геологічних і гідрогеологічних особливостей
продуктивного горизонту. Останні два фактори, зазвичай, визначають
можливість або неможливість взаємодії близько розташованих покладів.
Експлуатація малого родовища практично не впливає на велике. Навпаки,
розробка покладу з великими запасами значно позначається на малому. Так,
В. П. Савченко встановив, що на Кірюшкінскому родовищі, відкритому через
кілька років після початку експлуатації сусіднього Ново-Степанівського
родовища, ГВК знизився і нахилився в бік останнього на 10 м. Збільшення
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об’єму покладів неможливо, ні при якому природному режимі, крім режиму
взаємодіючих покладів.
Взаємодія покладів на родовищах Угерсько і Більче-Волицькому
вивчалося багатьма дослідниками [7]. Встановлено, що вперше з них надійшло
4,4 млрд. м3 газу. Це позначилося на падінні тиску і швидкості підйому ГВК в
обох покладах.
Важливою відмінністю режиму взаємодіючих покладів від інших є те, що
при ньому може змінюватися напрямок руху флюїдів в залежності від термінів і
темпів їх розробки - приплив може замінитися відтоком. При вивченні даних
експлуатації перших покладів можна отримати вказівку на присутність
сусідніх, ще не відкритих.
Взаємодія покладів, розміщених у різних пластах на одному родовищі,
вивчено недостатньо. Приклади перетоків газу і води з пласта в пласт відомі,
часто вони обумовлені негерметичністю свердловин [13]. Разом з тим велика
кількість дослідників переконані в тому, що багатопокладні родовища
формуються завдяки перетокам газу з пластів з високим тиском в пласти з
низьким.
Режим взаємодіючих покладів нерідко виявляється спільно з
пружньоводонапірним, але загальна пружна ємність продуктивного горизонту
частіше визначається енергією стиснутого газу групи газових покладів, а не
води і породи. Так наприклад, водонапірна система XVI пласта Угерського
родовища володіє малою енергією, тому що тут розвинені екрануючі розриви.
Для встановлення режиму взаємодіючих покладів важливий аналіз
геологічних і гідрогеологічних умов всіх відомих в даному районі газових
родовищ і вивчення можливості наявності покладів на сусідніх площах. Дані,
наприклад, спостерігаючих і п’єзометричних свердловин можуть вказати на
незвичайну поведінку ГВК або тисків. Велике значення мають розрахунки
матеріального балансу системи взаємодіючих покладів. Методику, розрахунків
запропонував ще Е. М. Мінский [7]. Подальший розвиток із застосуванням
ЕОМ і аналогових моделей вона отримала в роботах С. Н. Закірова і
Б. Б. Лапука [4]. Якщо фактичні дані розробки відрізняються від
розрахункових, слід перевірити припущення про можливість впливу сусіднього
відомого або передбачуваного газового покладу. Багато прикладів взаємодії
нафтових покладів при розробці приводить Ю. П. Гаттенбергер [2]. Режим
взаємодіючх покладів може проявлятися настільки різноманітно, що
правильніше сказати, що це група режимів взаємодії.
Особливості
режиму
прошарово-лінзовидних
скупчень
описані
А. Л. Козловим і І. С. Павлюхом [8]. Тому лише відзначимо, що для них
характерний тільки слабкий приплив у покладі контурної води або відсутність
такого при можливості помітного припливу води з окремих примхливо
розміщених водоносних лінз і прошарків. Деякі дослідники [3] вважають, що ці
скупчення мають газовий режим. Однак за багатьма показниками він суттєво
відрізняється від газового. Експлуатаційні свердловини на родовищах цього
типу тривалий час експлуатуються з водою, але не обводнені повністю.
Система розташування свердловин, порядок спостережень за водою, заходи
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боротьби з обводненням свердловин тут повинні бути абсолютно іншими, ніж
при звичайному водонапірному або газовому режимі.
Особливості прояви «внутрішнього» водонапірного режиму розглянуті в
ряді робіт [3, 12]. Зазначимо, що прошарувато-лінзовидні скупчення з цим
режимом, відомі в глибокозалягаючих горизонтах неогену Передкарпаття,
описані А. Л. Козловим і І. С. Павлюх [8]. Теоретично цей режим розрахований
італійськими дослідниками (Д. Кєрічі і ін.). Він, безсумнівно, заслуговує
виділення в особливий тип, так як для нього характерно інтенсивне
надходження води в газоносні і нафтоносні прошарки при відсутності
впровадження контурних і підошвенних вод. Надходження вод за рахунок
витискання з водонасичених алевритистих і глинистих прошарків в газоносні
відбувається практично в об’ємі всього покладу. Важливою особливістю
«внутрішнього» водонапірного режиму є те, що інтенсивний приплив води в
газонасичені колектори починається тільки після значного зниження тиску газу
- у відомих нам прикладах на 10 - 40 МПа.
Штучні
режими.
При
розробці
багатьох
газоконденсатних,
газоконденсатних-нафтових і більшості нафтових родовищ застосовуються
різні методи впливу на поклади, які докорінно змінюють енергетичний ресурс
продуктивного пласта. Проводиться закачування газу, води, здійснюються
теплові процеси. На ряді родовищ споруджуються підземні сховища газу.
Поширеним випадком штучного режиму є розробка газового родовища з
нафтовою облямівкою. Тут можуть бути різні варіанти: експлуатація газової
шапки з супутнім видобутком нафти, експлуатація нафтової облямівки з
консервацією газової шапки або з відбором газу для забезпечення постійного
положення ГНК, експлуатація газоконденсатної шапки із застосуванням
сайклінг-процесу і видобутком нафти та ін.
При сучасному розвитку народного господарства водонапірні системи, до
яких приурочені газоносні горизонти, можуть піддаватися надто інтенсивному
впливу і крім заходів, пов'язаних з потребами газової промисловості. У ряді
районів, наприклад, проводиться закачування в глибокі горизонти різного роду
промислових стоків. Дуже велика кількість вод, що залишається після
вилучення йоду і брому. Води газоносних горизонтів можуть
використовуватися для різних потреб.
Заключення і висновки.
Раціональна розробка і економічна експлуатація газових, газоконденсатних
і нафтогазових родовищ можуть бути здійснені тільки за умови врахування як
основних процесів і сил, визначаючих фільтрацію всіх флюїдів в
продуктивному пласті, так і опорів цього руху. Відповідно, розуміння
початкових режимів продуктивних пластів і їх змін в часі є однією з
найважливіших завдань вивчення родовищ на всіх стадіях розробки.
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THE TEMPERATURE CONDITIONS OF OIL AND GAS FIELDS OF AN
INTERNAL ZONE OF THE PRECARPATHIAN DEFLECTION AND SKIB
ZONE OF THE CARPATHIAN AREA AND IT INFLUENCE ON
GEOTECHNOGENIC CHANGES IN MINING OF OIL AND GAS
Ivano-Frankivsk National Technical Universitaty of Oil and Gas
Ivano-Frankivsk, Karpatska street 15, 76019
Анотація. В роботі розглядаються температурні умови родовищ
Внутрішньої зони Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат. На
основі електротермометричних досліджень охарактеризована пластова
температура і її зміни в процесі розробки родовищ. Це дозволило оцінити
величину зміни температури в пластах не тільки в продуктивній частині
розрізу, а й у вищезалягаючих пластах. Доведено, що зниження температури
пластів в процесі розробки родовищ призводить до зміни вологості глинистих
порід в пристовбурній зоні свердловини. Такі умови є сприятливими для
виникнення тектонічного зсуву в глинистих породах, що в свою чергу
відбивається на технічному стані свердловин.
Ключові слова: геотермічний ступінь, геотермічний градієнт, вологість
порід.
Abstract. The article discusses the temperature conditions of fields of an
Internal zone of the Precarpathian deflection and Skib zone of the Carpathian area.
Based on the elektrotermometrical research described reservoir temperature and it
changes in the process of mining. It is possible to estimate the value of the
temperature change in the reservoirs not only in the productive part, but also in the
overlying layers. It is proved that the decrease of the temperature of reservoir in the
development leads to a change of humidity of clay rocks in near-wellbore zone. These
conditions are favorable for the occurrence of a tectonic shift in the clay rocks, which
is reflected in the technical condition of wells.
Keywords: geothermal degree, geothermal gradient, humidity of rocks.
Вступ. Розробка більшості нафтових родовищ Внутрішньої зони
Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат проводиться з
підтриманням пластового тиску шляхом закачування витісняючих агентів
низької температури (t=7-250). Складна насувна тектоніка, літолого-фаціальна
невитриманість порід по площі та розрізу, багатопластовість нафтових
покладів, різниця термобаричних умов і фізико-хімічних властивостей
пластових флюїдів нафтоносних пластів призводить до деяких ускладнень при
видобуванні нафти і газу.
Огляд літератури. Багатьма дослідниками встановлено, що температура
значно впливає на деформацію порід [1]. Встановлено, що під час експлуатації
свердловин зменшується температура на вибої свердловин, як показали
глибинні заміри, на 5-170 С. Цілком ймовірно, що такі зміни параметрів
покладів можуть призвести до деформації оточуючих порід і самого пласта та
до зміни фізичних властивостей порід продуктивної товщі.
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В праці Л.М. Матвеєнко [2] відзначено, що термічні напруги, які
розвиваються в надрах при нагнітанні в пласт з метою підвищення нафтовіддачі
низькотемпературних рідин, а також в процесі переміщення по пласту фронту
охолодження, можуть викликати тектонічний зсув вищезалягаючих порід.
Крім того, встановлено, що глинисті породи при вологості більше 10%
стають високопластичними і майже повністю передають гірський тиск на
обсадні труби [3].
Основний текст. Температурні умови залежать від величини глибинного
теплового потоку, геологічної будови, літології порід, історії геологічного
розвитку, гідрогеологічних умов тощо.
В Передкарпатському прогині та прилеглих територіях дуже складні
температурні умови. Зони сильно і мало прогрітих відкладів співпадають в
загальних рисах з певними тектонічними елементами: сильно прогрітим
відповідають депресійні області з великими товщинами осадових утворень, а
малопрогрітим – інверсійні ділянки з підвищеною щільністю порід.
В міру занурення пластів, починаючи від Битківського нафтового
родовища, в північно-західному напрямку до Танявської депресії, геотермічний
градієнт поступово зменшується, а потім знову збільшується в бік
Бориславського нафтопромислового району. Якщо аналізувати зміну
геотермічного градієнту з південного заходу на північний схід, то геотермічний
градієнт збільшується з одночасним зменшенням геотермічної ступені [4].
Термобаричні умови нафтових покладів змінюються як навхрест, так і
вздовж простягання Бориславсько-Покутської зони. Найвищі пластові
температури характерні для Бориславської лінії складок, а найнижчі – для
Спаської (табл. 1).
Таблиця 1
Основні термогідродинамічні параметри покладів родовищ
Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат
Родовище

Основні об’єкти
розробки

Долинське

менілітовий
манявський
менілітовий
еоценовий
Орівський блок
менілітовий
еоценовий
ямненський
менілітовий
менілітовий
менілітовий
ямненський
стрийський
(Орівська скиба)
стрийський
(Берегова скиба)

Північнодолинське
Орів-Уличнянське
Струтинське
Старосамбірське
Гвіздецьке
Пнівське
Битківське
Східницьке
Вигода-Витвицьке
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Початкова
пластова
температура, 0С
75
79,5
64-79
75-84
88
63
65
89
38,85
57
57
20
64
76
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Геотермічний Геотермічна
градієнт,
ступінь,
0
С/100м
м/0С
2,4
42
2,5

40,5

2,8
2,9

35,7
34

2,31
2,05
2,01
2,8
2,2
2,3

43,2
48,7
49,7
35,1
45,4
43,4

2,28

43,9

Том 8. Выпуск 1(1)

Геология

Термометричні дослідження свердловин дозволяють оцінити величину
зміни температури в пластах не тільки в продуктивній частині розрізу, а й у
вищезалягаючих пластах.
Подібні дослідження були проведені на багатьох родовищах
Передкарпаття. Зокрема, в нагнітальних свердловинах Долинського нафтового
родовища, в яких проведена електротермометрія, відмічалось охолодження
привибійної зони на 25-300С.
Зниження температури пластів в результаті закачки туди холодної води
для підтримання пластового тиску призводить до зміни вологості глинистих
порід в пристовбурній зоні свердловини. В міру зниження температури
вологість порід збільшується і лише із збільшенням віддалі від стовбуру
свердловини наближається до природного значення [5]. Такі умови є
сприятливими для виникнення тектонічного зсуву в значній області навкруг
зони зміни фізичних властивостей глинистих порід, що в свою чергу
відбивається на технічному стані свердловин.
Заключення та висновки.
Було проведене вивчення температурних умов родовищ Внутрішньої зони
Передкарпатського прогину та Скибової зони Карпат. На основі
електротермометричних досліджень охарактеризована пластова температура і її
зміна в процесі розробки родовищ. На основі проведених розрахунків виявлена
закономірність зміни вологості глинистих порід в пристовбурній зоні. Таким
чином, доведено, що зниження температури пластів в результаті закачки туди
холодної води для підтримання пластового тиску призводить до певних
геотехногенних змін.
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Аннотация. В работе рассматривается понятие трансформации
городского пространства, выявлены системы, оказывающие влияние на
трансформацию
городского
пространства,
особенности
эволюции
планировочной структуры Саранска.
Ключевые
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трансформация,
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Abstract. The paper deals with the concept of the transformation of urban space,
the system identified that influence the transformation of urban space, especially the
evolution of planning structure of Saransk.
Key words: transformation, the city, the urban environment, infrastructure, city
planning structure, Saransk, the tertiary sector of the economy.
Вступление. Современный опыт исследований по географии городов и
геоурбанистике свидетельствует о том, что пространство города является
системой, которая меняется во времени и пространстве. Начиная от районнопланировочной концепции градостроительства до концепции новой
экономической географии, основанной на использовании идеальных моделей,
центральное место при изучении изменений городского пространства занимает
вопрос трансформации всех элементов города.
Обзор литературы. Впервые понятие о трансформации городского
пространства относительно подробно было затронуто в работе «Район и
страна» В.П. Семенова-Тян-Шанского (1930-ые г.г.), в которой он дал схему
функционально-пространственной эволюции крупного города и прилегающих к
нему территорий. М.Г. Диканский (1926 г.) в своем труде «Проблемы
современных
городов»
доказал,
что
город
представляет
собой
саморазвивающуюся систему, в которой происходят изменения на основе
циркуляции потоков людей. В.В. Покшишевский и С.А. Ковалев являясь
основоположниками географии сферы обслуживания, делали акцент на то, что
трансформационные процессы в городах отражаются именно на сфере
обслуживания. Также существенный вклад в изучение вопросов трансформации
городов внесли такие ученые как Б.С. Хорев, Г.А. Гольц, О.К. Кудрявцев, Г.М.
Лаппо, Е.Н. Перцик, И.А. Трейвиш, Н.Г. Нефедова и др.
Основной текст. Третичный сектор экономики, который включает
отрасли хозяйства, выполняющие разнообразные услуги наиболее полноценно
Научный взгляд в будущее
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отражает трансформационные процессы городского пространства. Иными
словами, городское пространство являет собой поле взаимодействия всех
составляющих городской системы, которые завязаны на инфраструктуре и
третичном секторе экономики [1,2,3] (рис. 1).
Таким образом, под трансформацией городского пространства будем
понимать системные изменения и преобразования городской среды, влекущие
изменение инфраструктуры.
Городское пространство в настоящее время является основой развития
общества, и условия, в которых проживает городское население, претерпевают
постоянные изменения, которые влекут трансформационные процессы в
городской среде. В период перехода к рыночной экономике многие города
России изменили свои функции, которые отразились на территориальной
организации их инфраструктуры и планировки [4].

Рис. 1 Схема систем городского пространства
Научный взгляд в будущее
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Объективное отражение трансформации города проявляется в изменениях
планировочной структуры, что можно наблюдать на примере города Саранска
(табл. 1).
Таблица 1
Эволюция планировочной структуры Саранска [5,6]

Временные
Обоснование
рамки
территориального
эволюционного (пространственного) развития
этапа
города
1 этап
Бессистемная застройка
XVII в.

2 этап
1. Первый генеральный план
XVIII
в.
– города 1784-1785 г.г.
начало XX в.
2. Генеральный план 1890-х
г.г.
3 этап
1934-1951 г.г.

4 этап
1951-1967 г.г.

5 этап
70-середина
80-х г.г.
XX в.

1. Предварительная схема
планировки
Саранска
с
размещением
объектов
строительства на 1937 г.,
Ленинградский
институт
проектирования
городов
«Гипрогор».
2. Генеральная
схема
планировки Саранска, 1940
г., Ленинградский институт
проектирования
городов
«Гипрогор».
1. Проект планировки г.
Саранска,
Московский
институт «Горстройпроект»,
1951 г.
2. Исправления в проект
планировки
г.
Саранска
Московского
института
«Горстройпроект»
Ленинградским институтом
проектирования
городов
«Гипрогор», 1954 г.
Генеральный
план
г.
Саранска,
Московский
институт «Гипрогор», 1967 г.
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Особенности эволюционного этапа
Формирование широтной и меридиональной
планировочных осей города. Селитебное
освоение
прилегающих
территорий
с
бессистемной застройкой.
Развитие и формирование планировочной
структуры города согласно фиксированному
генеральному плану. Соблюдение квартальной
планировки. Зачатки формирования торговой
инфраструктуры.
Упор на развитие и строительство социальной
инфраструктуры с приобретением статуса
столицы республики (строительство дома
связи,
кинотеатров,
республиканской
больницы и т.д.) с небольшим расширением
жилой территории на север и запад.

Формирование
северного
и
южного
промышленного районов с
созданием
объектов производственной инфраструктуры.
Освоение свободных территорий к северозападу и юго-западу от существующей
застройки со строительством объектов
социальной инфраструктуры. Присоединение
села Посоп к территории города и развитие
производственной зоны ТЭЦ-2.
Расширение жилой многоэтажной застройки в
южной и северо-западной частях города.
Размещение предприятий в северной и южной
индустриальной зонах. Расширение корпусов
университета и пединститута. Развитие
социально-бытовой инфраструктуры (объекты
республиканского
и
общегородского
назначения: Дом Совета Министров, Обком
КПСС, Дом политпросвещения, Дом быта,
отдельные
корпуса
университета
и
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6 этап
Генеральный
план
г.
Конец 80-90-е Саранска,
Московский
г.г.
институт «Гипрогор», 1988 г.
XX в.
Генеральный
план
г.
Саранска,
Московский
институт «Гипрогор», 1998 г.
7 этап
начало XXI в.

1. Генеральный план г.
Саранска
и
генеральные
планы рабочих поселков,
поселков и сел как частей
городского округа Саранск,
2008 г.
2. Генеральный
план
территориального
планирования ГО Саранск,
научно-производственный
институт пространственного
планирования «ЭНКО», 2014.

педагогического института, два стадиона,
картинная галерея, кинотеатр на 800 мест, три
больничных комплекса (в северо-западном,
юго-западном и северо-восточном районах),
два техникума, Дворец пионеров и др.)
Тенденция к стихийному расширению города.
Расширение зоны жилой многоэтажной
застройки из перспективной численности
населения 375 тыс. чел. в 2000 г. и 400 тыс.
чел. в 2010 г. (перспективная численность так
и не была достигнута и после 1991 г. темпы
расширения жилой зоны снизились).
Достижение
точки
«пределов
роста»
Саранска.
Упор
на
комплексную
реконструкцию городской инфраструктуры.
Расширение границ населенных пунктов,
входящих в городской округ Саранск.
Увеличение
территории
многоэтажной
застройки. Совершенствование экологической
инфраструктуры
города.
Использование
промышленно-коммунальной
зоны
для
инвестиционных
проектов
(связано
с
функционированием
АУ
«Технопарк
«Мордовия»).
Строительство стадиона «Юбилейный» и
прилегающей
к
нему
спортивной
и
обслуживающей зоны для проведения игр
Чемпионата Мира по футболу 2018 г.

Заключение и выводы.
Таким образом, трансформационные процессы городского пространства
находят отражение в:
- инфраструктуре;
- третичном секторе экономики;
- эволюции планировочной структуры.
Все вышеперечисленные составные элементы городского пространства
являются одновременно и факторами изменений, происходящих в городе.
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Аннотация. Определены особенности современного режима ветра в
Марокко. Проведен анализ данных наблюдений скорости и направления ветра
на 26 станциях страны за период 2005-2015 гг. Выявлены особенности
распределения среднемесячных значений скорости ветра по территории, а
также ее сезонные изменения. Обнаружено усиление ветра на всех станциях в
теплое полугодие, причем центральные и северные регионы Марокко
отличаются преобладанием слабого ветра вследствие сложной орографии
местности. Формирование современного ветрового режима происходит, в
основном, под влиянием рельефа местности, а на береговых станциях – в
условиях, бризовой циркуляции.
Ключевые слова: скорость и направление ветра, режим ветра в Марокко,
сезонные изменения характеристик ветра, пространственно-временное
распределение вера в Марокко.
Abstract. Defined the properties of modern wind regime in Morocco. Analyzed
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the observational data of speed and wind direction at 26 stations of the country in the
2005-2015. Revealed the peculiar properties of distribution monthly averages of wind
speed over the territory and their seasonal changes. Detected strengthening a wind at
all stations in the warmer half of the year, and the central and northern regions of
Morocco, characterized by a predominance of weak wind due to the complex
orographic terrain. Formation of the modern wind conditions occur, mainly under
the influence of the terrain, and coastal stations - in a breeze circulation.
Key words: wind speed and direction, wind regime in Morocco, seasonal
changes in wind characteristics, spatial-temporal distribution of wind in Morocco.
Вступление. Для успешного развития экономики государства Марокко
одной из первостепенных задач, является решение вопросов, связанных с
источниками энергии в области промышленного и бытового производства. На
сегодняшний день развитие возобновляемых источников энергии, в частности
энергии ветра, позволяет снизить напряженность, связанную с этой проблемой,
во многих странах.
Обзор
литературы.
В
соответствии
с
немногочисленными
исследованиями особенностей циркуляции атмосферы и ветровых
характеристик на территории Марокко [1, 3,4, 6-9] известно, что режим ветра
здесь формируется местными ветрами, наблюдающимися на побережье и в
центральных, горных районах. Как пишет Э. А. Бурман [3]: «Повторяемость
горно-долинных ветров в долинах Атласских гор зимой, весной и осенью
составляет 20-40 %. В летние месяцы количество дней с периодической
циркуляцией увеличивается; повторяемость горно-долинных ветров на южных
склонах гор и в долинах составляет 30-60 %». На территории Марокко
наблюдаются, так же фёны. А. Филлипсон [8] называет «сирокко»: «горный
ветер фёнового происхождения, сухой и теплый. Этот ветер может быть
классическим фёном, т. е. возникать при переваливании через горы, а также
может быть фёном из свободной атмосферы». П. Биро и Ж. Дреш [2] отмечают:
«что в летнее время, когда север Африканского континента теплее моря и
азорский антициклон оттесняется к океану, возникающие при этом контрасты
температуры и давления порождают различные ветры в долинах и на склонах
гор.
При северо-западных и западных ветрах, северные склоны получают
большое количество осадков, а на южных склонах, которые оказываются
подветренными, дуют сухие фёноподобные ветры, называемые «джебили». При
южных потоках воздушные массы пустынного происхождения переваливают
через горы и фёновые ветры здесь наблюдаются почти до самого побережья».
Фён в Марокко называется «шерги», так, например, в Мекнесе и КасбаТаула температура воздуха при фёне скачкообразно возрастает до 48° С.
Ветровой режим южной части страны, где преобладает равнинный рельеф,
находится под влиянием планетарной циркуляцией атмосферы, а именно
северо-восточного пассата [5-7].
Исходные данные и методы анализа. По данным наблюдений на 26
метеостанциях Марокко за период 2005-2015 гг., с помощью физикостатистического метода были рассчитаны среднегодовые, среднемесячные
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значения скорости ветра для центральных месяцев сезонов.
Результаты. Обсуждение и анализ. Максимальные значения
среднемесячной скорости ветра, во все сезоны года, наблюдаются на ст. Дахла,
и составляют: 6,4 м·с-1 в январе, 7,7 м·с-1 в апреле, 9,8 м·с-1 в июле и 6,8 м·с-1 в
октябре. Минимальное значение в январе составляет 1,3 м·с-1 на ст. БениМеллаль, в апреле 1,7 м·с-1 на станциях Таза и Бени-Меллаль, в июле и октябре
1,6 м·с-1 и 0,9 м·с-1 соответственно на ст. Таза.
На всех станциях наблюдается рост скорости ветра в теплое полугодие.
Это хорошо согласуются с данными повторяемости штилей, максимум которых
приходится на октябрь и январь. В этот период на территории Марокко
преобладает малоградиентное поле повышенного давления. Наибольшее
количество штилей наблюдается на станциях: Таза (62,2 % в октябре),
Мохаммедия (34,3 % в январе), Ифран (45,1 % в октябре), Уарзазат (31,5 % в
январе) и Бу-Арфа (48,8 % в январе).
Распределение среднемесячной скорости ветра для центральных месяцев
сезонов по территории Марокко имеет такие особенности (рис. 1).
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Рис. 1. Среднемесячные значения скорости (м∙с ) ветра на территории
Марокко в январе (а), апреле (б), июле (в) и октябре (г), 2005-2014 гг.
В центре и северной части страны, где расположены горные районы,
преобладают слабые ветры [10]. В южной части и на побережье, где рельеф
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имеет равнинный характер, наблюдается рост значений скоростей ветра. Также
из рисунка видны сезонные колебания среднемесячной скорости ветра,
площадь территории занимаемой слабым ветром, весной и летом уменьшается.
Анализ значений среднемесячной скорости ветра позволяет выделить
несколько групп станций, которые различаются по типу годового хода скорости
ветра. К первой группе относятся станции, на которых наблюдается рост
среднемесячной скорости ветра в летние месяцы и уменьшение ее значений
зимой (рис. 2).

Рис. 2. Среднемесячные значения скорости ветра на ст. Дахла, 2005-2014гг.
Такое распределение значений можно объяснить сезонным изменением
поля давления. Летом над океанами располагаются гребни тепла, а над
материками ложбины холода. В теплый период года Марокко располагается в
переходной зоне между Азорским антициклоном, который охватывает,
практически, всю северную половину Атлантического океана и достигает
максимума своей интенсивности, и областью низкого давления над северной
частью Африканского континента, которая представляет собой обширную
ложбину азиатской депрессии [5]. Это влечет за собой рост барического
градиента, а вместе с ним и скорости ветра. Необходимо отметить, что
основным фактором, формирующим воздушную циркуляцию на территории
Марокко, является пассат, интенсивность которого почти удваивается от лета к
зиме. Зимой территория Северной Африки находится в малоградиентном поле
повышенного давления, вследствие чего происходит снижение скорости ветра и
рост количества штилей [6]. Станции, относящиеся к этой группе, расположены
на побережье Атлантического океана, в центральных горных районах и юге
Марокко.
Ко второй группе относятся станции, расположенные преимущественно в
северной части Марокко, с максимумом среднемесячной скорости ветра в
весенние месяцы (март-апрель) и минимумом в октябре-декабре (рис. 3).
Научный взгляд в будущее

244

Том 8. Выпуск 1(1)

География

Рис. 3. Среднемесячные значения скорости ветра на ст.Тетуан, 2005-2014гг.
Таким образом, особенностью ветрового режима Марокко является, рост
скорости ветра в приморских и снижение в горных районах, а также двумя
типами годового хода среднемесячной скорости ветра в зависимости от физикогеографических условий.
Заключение и выводы.
1. Повторяемость штилей над Марокко достигает своего максимума в
январе, с минимумом в июле, что можно объяснить сезонными особенностями
поля давления.
2. Характер годового хода среднемесячной скорости ветра на станциях
позволяет разделить их на две группы. К первой относятся станции, на которых
наблюдается рост среднемесячной скорости ветра в летние месяцы и ее
уменьшение зимой. Ко второй относятся станции с усилением ветра весной и
ослаблением осенью.
3. Таким образом, особенностями ветрового режима Марокко в 20052015 гг. является рост скорости ветра в приморских и снижение в горных
районах и наличие двух типов годового хода скорости ветра в зависимости от
физико-географических условий.
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Аннотация. В работе рассматривается специфика создания
геоинформационных моделей пространственных связей с позиций акторносетевой теории Бруно Латура. Предложена типология объектов
картографирования: сети, актанты. Определены новые тематические
сюжеты моделей, круг потенциальных пользователей карт.
Ключевые
слова:
международные
связи,
геоинформационное
моделирование, акторно-сетевая теория, сеть, актор, актант.
Abstract. This paper considers the particularity of geo-information models of
spatial relationships creation based on actor-network theory. Types of mapping
objects are proposed (networks, actants). New thematic subjects of the models and
list of potential map users are defined.
Key words: international relations GIS modeling, actor-network theory, GIS
modeling, network, actor, actant.
Вступление. За последнюю сотню лет кардинально усложнилась
структура мировой политической, экономической и хозяйственной систем. В
современных условиях ученые все чаще уделяют внимание проблеме
построения моделей взаимодействия и организации неоднородных элементов –
общества и природы, humans и nonhumans. Важной научной задачей является
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геоинформационное моделирование такого взаимодействия на глобальном
уровне, где переплетаются политические, экономические и социальные связи, а
также обоснование структуры данных таких геоинформационных моделей.
Обзор литературы. В последние десятилетия ХХ ст. отмечены
появлением ряда публикаций, посвященных проблемам акторно-сетевой
теории (АСТ). Истоки этого подхода можно найти в потребностях нового
способа
объяснения
быстро
меняющегося
современного
мира,
соответствующего исследованиям науки и техники [3].
В рамках этой теории исследователи вводят новую систему понятий
взамен целого ряда терминов, таких как «субъект», «объект», «индивид»,
«агент» и т. п.
Актант (действующий объект – участник-организатор
ситуации) – термин семиотики А.-Ж. Греймаса был использован Латуром для
обозначения действующего лица в ходе построения и развития сети. Актантом
может быть человек, организация, вещь, идея, событие – «…любой
действующий объект, чье действие значимо для сети» [6]. Любое событие, вещь
может действовать на других, другими словами, опосредовать действия других,
при этом само, подвергаясь встречному воздействию. Главным условием
выделения актанта является тот факт, что его появление способно влиять на
изменение информационного поля.
В частности М. Кастельс озвучивает идею «не-живых (nonhumans)»
актантов,
а
описываемые
им
сети
–
саморазрушающиеся
и
самоорганизующиеся
сверхсложные
коллективные
взаимодействия,
формирующие в глобальном масштабе новую социальную реальность [5, с.129].
Латур предлагает оригинальную интерпретацию теории фреймов
И. Гофмана, определяя фрейм как то, что локализует взаимодействия
между актантами с помощью различных препятствий, в первую очередь,
материальных [4]. Здесь прослеживается аналогия с аттракторами в теории
самоорганизации И. Пригожина или триггерами в интерпретации К. Сандерс и
других исследователей. Триггер - это переключатель, некий ключевой элемент
системы, который приводит к скачкообразному изменению ее состояния. Без
него система не срабатывает. Государство (непризнанная территория) или
регион-триггер, запускает во всем окружающем пространстве серию процессов
- оптимизационных или разрушительных, кардинально меняющих баланс сил,
перенаправляющих информационные, финансовые и торговые потоки.
Интересными приложениями акторно-сетевой теории являются мировая
политика: государство рассматривается как гетерогенная сеть и
одновременно как актор [8]. В урбанистике исследование инфраструктуры
города используется как основания определенных политических отношений [7].
В семиотических исследованиях в университете Манчестера [9].
В процессе геоинформационного моделирования с целью упорядочения
информации создаются концептуальные модели представления реальности
(структурно графические модели, диаграммы «Сущность-связь», графические
UML - диаграммы). Эти модели опираются на понятия и термины,
разработанные представителями различных дисциплин, исследующих
предметную область, в нашем случае: международные потоки вещества,
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энергии и информации. Понятийный аппарат современной науки подвергается
изменениям, связанным с углублением понимания взаимодействий в
геосистемах различного территориального уровня. Целью статьи является
апробация
использования
понятий
акторно-сетевой
теории
для
концептуального моделирования международных связей и выделения
Входные данные и методы. Данными для нашего исследования
послужили тексты последователей и критиков акторно-сетевой теории. В
исследовании использованы методы анализа текстов, синтеза, сравнения,
системный подход. Методологически исследование основано на положениях
географической науки о взаимодействии общества и природы, а также
теоретические основы географической картографии об отображении сложных
общественно-природных образований.
Результаты. Обсуждение и анализ. Сделаем попытку определить понятия
акторно-сетевой теории, имеющие пространственные
представления,
идентифицируемые в виде точек, линий или площадей на карте.
Согласно с современными представлениями актанты можно
идентифицировать в зависимости от того, с какими силами они
взаимодействуют, поэтому без апелляции к отношениям с другими
актантами их сущностные характеристики проследить и определить
невозможно [1]. Мигрант, не встретив противодействия в принимающей стране,
после закрепления, получает работу, пособие, обзаводится нужными связями и,
наконец, способствует переселению своих родственников, друзей, знакомых,
соплеменников. Представитель другой этнической группы может полностью
ассимилировать в принимающей стране, утратив идентичность. Таким образом,
существует множество актантов, сущность которых неопределенна до тех
пор, пока они не начнут участвовать во взаимодействиях друг с другом.
Мигрант может рассматриваться местным населением как приезжий до тех
пор, пока он не овладеет языком принимающей страны, начнет говорить,
одеваться и выглядеть как местный житель (изменит свою идентичность).
Причем идентификация мигранта может вновь измениться на фоне
террористической угрозы, военных действий, других опасностей. Так может
объясняться принцип, на котором базируется акторно-сетевая теория:
отношения
предшествуют
сущности
и
обладают
онтологическим
приоритетом, поэтому различия и статус объекта, являются не более, чем
эффектом взаимодействия [1].
Следующим понятием, которое следует рассмотреть, является фрейм феномен, который локализует взаимодействия между актантами с помощью
различных препятствий. Очевидно, что фреймы могут быть не только
материальными, но и относиться к сфере идей, убеждений. Ракета, сбившая
малазийский Боинг, изменяет конфигурацию маршрутов авиалиний.
Общественные акции по бойкоту товаров отдельных стран, блокада
автомагистралей и линий электропередач, заявления политиков и президентов,
международные санкции, ведут к изменению торгового баланса и направления
внешнеторговых поставок, ограничивают и перераспределяют туристические
потоки. При этом событие, состоявшееся в одной точке пространства, может,
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благодаря современным средствам коммуникации, существенно повлиять на
процессы, происходящие на значительном отдалении или даже во всем мире.
Напрашивается аналогия с содержанием морских навигационных карт,
одним из главных элементов которых, являются навигационные опасности для
судов (рифы, мели, скалы). Так же точно карты международных связей
обогащаются новыми элементами содержания (фреймами или тригеррами) центрами и линиями, препятствующими взаимодействию. Эти точки и линии
могут относиться к материальному миру и к сфере нарративов, мифов, идей и
представлений. Например, конкретный смысл и местоположение на карте
можно придать понятиям: «центр» и «периферия», «восток» и «запад»,
торговый барьер, «серая» зона (налоговая или правовая), векторы
сотрудничества, «оси зла».
Следующей особенностью сетевого представления окружающей
реальности в АСТ является отсутствие четкого центра и неизменных границ.
Специфика картографического отображения границ детально рассмотрена
Т.И. Козаченко [2]. В нынешнее время вместо отдельных государств важными
объектами
исследования
являются
транснациональные
корпорации,
представляющиеся в виде совокупности узлов и линий связи между ними.
Вместо четких границ все чаще приходится картографировать объекты
рассеянного распределения, их плотность, частоту ячеек сети, близость
объектов, текстуру распределения, уровни однородности, например, характер
расселения мигрантов, структуру размещения представительств иностранных
банков, складов, магазинов.
Именно картографическое представление удобно для отображения таких
сложных и неоднородных пространственных структур как иностранные
филиалы, представительства. Не ограничиваясь показом одного лишь
местоположения
штаб-квартиры,
следует
понимать
международные
организации как сети взаимодействующих актантов в сфере политики,
экономики, религии, информации, культуры. Подобным образом французские
колонии в Африке Б. Латур рассматривает как устойчивую комбинацию сил,
созданную обширной группой заинтересованных актантов: колониальной
администрацией, торговцами, миссионерами.
Заключение и выводы. В работе были рассмотрены современные
положения акторно-сетевой теории Бруно Латура и возможности их
применения для концептуального моделирования международных связей. Для
этого обобщен опыт исследователей, работающих в рамках акторно-сетевой
теории. Выявлены типы логических конструкций имеющих пространственную
составляющую. Каждый участник взаимодействия – актант не мыслится вне
сети, которая его объединяет с другими актантами. Рассмотрение каждого
актанта в логике узлов, которые имеют столько измерений, сколько имеют
соединений с соседними актантами.
То же относится и к линиям связи. Каждый связующий элемент сети – это
след, оставляемый движущимся актором, мгновенный образ постоянно
изменяющейся картины взаимодействий. Именно совокупный результат таких
следов и формирует сеть.
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Сеть в АСТ не является равномерной. В ней существуют некоторые
ключевые точки, рубежи, лакуны, «серые зоны», которые характеризуются
некоторым сопротивлением для осуществления взаимодействия между
соседними актантами. Вопрос преодоления этого сопротивления зависит от
силы актантов, пропорциональной количеству их партнеров по сети.
Были предложены оригинальные объекты картографирования: сети,
ключевые точки, рубежи, лакуны, «серые зоны», которые могут быть
использованы для отображения процессов самоорганизации в сфере
международных политических, экономических, социальных и культурных
связей правительственными органами, исследователями рынка.
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PRESENT
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Анотація. У статті висвітлено питання історії та розвитку певної
території України, зокрема Слов'янського курорту, розташованого в
Донецькій області. Викладено основні відомості щодо створення, стану
дослідженості, природних ресурсів тощо однієї з частин географічної карти
України.
Ключові слова: історія, географія, ґрунт, фауна, флора, територія.
The article considers the history and development of certain territory of
Ukraine, including Slavic resort, located in the Donetsk region. The basic
information about the establishment, the status of research, natural resources, etc.
one part of the geographical map of Ukraine.
Keywords: history, geography, soil, fauna, flora, territory.
Постановка проблеми. Історія певної території країни — невичерпне
джерело для вивчення науковцями. Учених повсякчас цікавлять все нові
сторінки й таємниці різних куточків України як з боку соціально-політичного
устрою певного періоду розвитку, так і особливостей географії тієї чи тієї
місцевості.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Науковці під час дослідження
історії незалежної України все більше звертають увагу на вивчення
географічного аспекту території теперішньої країни. Питанню вивчення
Слобожанщини, до якої належить і Слов'янськ, де розташований Слов'янський
курорт, присвятили свої розвідки такі вчені, як: Д.І. Багалій [2],
О.О. Пересада[8], А.Г. Слюсарський [7], В.І. Танцюра [8], Г. Хоткевич [9] та ін.
Актуальність статті зумовлена тим, що праць, присвячених висвітленню
питання особливостей території Слов'янського курорту, розташованого в
Донецькій області, досить мало, а історія географії цієї місцевості потребує
ґрунтовного дослідження.
Формування цілей статті. Метою статті є вивчення історії географії
території сучасного Слов'янського курорту в Донецькій області.
Мета зумовлює вирішення таких завдань:
а) проаналізувати наявні думки щодо умов формування території
Слов'янського курорту на території міста Слов'янська Донецької області;
б) визначити основні історичні віхи, що складають історію названої
території;
в) дослідити ключові умови сучасного стану природних ресурсів території
Слов'яського курорту.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Слов’янський регіональний ландшафтний парк розташований у місті
Слов’янську Донецької області (північна частина) і прославляє його ще з
зародження самого міста.
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Територія Слов'янського курорту має славетну історію. Тут, здається, ще й
донині, літають душі героїв-воїнів і пахне тонким ароматом давніх славетних
битв. Бо найбільша частина дослідників «Слова о полку Ігоревім» вважає, що
«місцем битви була територія сучасного Слов’янського району на Донеччині
(К.В. Кудряшов, М.В. Сібальов, М.Ф. Гетьманець» [5, с. 121]. Імовірно, бойові
дії були й на території сучасного Слов’янського курорту, «адже битва, у якій
зійшлися більше 20-ти тисяч воїнів, не могла відбуватися на невеличкому
клаптику землі, тому дослідник Тарас Безпечний мав повне право вважати, що
їхнє місто (Слов’янськ) стоїть на кісточках війська князя Ігоря» [5, с. 122].
В.І. Романько зауважив, що «можливо, що у Ігоря був план заволодіти
соляними озерами (сучасні озера на території Слов’янська), де господарював
хан Кончак» [5, с. 123].
Слов’янський курорт – це перлина Донбасу, яка має довгу та велику
історію, що сягає, згідно з даними книги «Славянск. Краткая история городакурорта» Віктора Скрипника, ще 1645 року, коли, як фортецю, було побудовано
місто Тор (1637 р.) [6].
Лікувальні властивості солоної води Торських озер були відомі ще нашим
пращурам, які виварювали тут сіль.
Але офіційно лікувальні властивості Слов’янських мінеральних вод у
медичних цілях застосовував штаб-лікар Олексій Кузьмич Яковлєв у 1827 році.
Саме цей рік і вважається датою заснування Слов’янського курорту.
Ознайомившись із організацією лікування хворих на одеських лиманах,
О.К. Яковлєв у 1827 році привіз у Слов’янськ групу солдатів, які лікувалися в
Чугуївському госпіталі. На березі озера Ріпне було встановлено намети, у них і
розмістили воїнів. Спочатку лікували їх солоною озерною водою, а потім і
грязями.
А в 1832 році цілющі властивості озер отримали офіційне визнання
медициною. За пропозицією медичного департаменту професор Харківського
університету Є.С. Гордієнко в 1835 році провів перші дослідження хімічного
складу Слов’янських мінеральних вод, які дали позитивні результати [10].
Так, у 1837 році голова Харківських військових поселень граф Нікітін
відкрив на південному березі озера Ріпне будиночки з теплими ваннами для
лікування заможних громадян. Оскільки чудовий результат виправдовував
вкладені в лікування кошти, на берегах озера один за одним почали виникати
все нові й нові лікувально-профілактичні санаторії міста. Одним із них,
зокрема, стала водолікарня для осіб цивільного відомства, відкрита на
північному березі озера Ріпне в 1852 році [13].
У 1840 році на південному березі озера Ріпне відкрили відділення
Чугуївського госпіталю на 200 місць. Цивільні отримали бальнеологічну
лікарню лише в 1852 році. До цього заможні люди будували на протилежному
від госпіталю березі власні купальні, будиночки, які здавали в оренду. Так, у
1844 році на Словмінводах лікувалося 80 чоловіків та 77 жінок із числа
поміщиків і членів їхніх родин. При них було 253 людини прислуги.
За указом Харківського генерал-губернатора в 1849 році за державні
кошти почалося будівництво лікарні для цивільних осіб. За три роки було
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побудовано головний корпус, у якому розміщувалося 16 ванн, контора, буфет,
танцювальний зал і два флігелі. В одному розміщувалася кухня й
обслуговуючий персонал, а в іншому жили люди, які приїздили на лікування.
У 1880 закінчилися роботи зі зведення курзалу відповідно з «Умовами
передачі місця народження мінеральних вод міста Слов’янська». Пізніше на
сцені цього закладу неодноразово виступить трупа засновника Українського
національного театру М.Л. Кропивницького [13].
Вивчення хімічного складу води й бруду Слов’янських солених озер, їх
вплив на організм людини показали, що Слов’янський курорт за лікувальними
властивостями близький до таких європейських курортів, як: Крайцнах,
Наугейм, Вісбаден тощо. Це дало основу для видання царського наказу 1892
року про призначення Слов’янському курорту суспільного значення та
поширення на нього державної охорони.
Лікувальні властивості Слов’янського курорту неодноразово відзначалися
нагородами на земських і вседержавних виставках, а в 1907 році цілющі грязі
озера Сліпне удостоєні вищої нагороди на міжнародній виставці в
бельгійському місті Спа. Така висока оцінка головного лікувального чинника
Слов’янського курорту змусила міську управу шукати способи його
розширення. У цей час було відкрито хіміко-бактеріологічну лабораторію,
побудовано новий курортний зал, закладено основний парк площею 35 га.
Кількість лікувальних місць збільшилася за рахунок будівництва приватних
санаторіїв і дач. Був споруджений корпус для дитячих ванн, водогін.
Із 1930 року лікування брудом на Слов’янському курорті стало можливим і
в зимовий час.
Курортом державного значення Слов’янськ визнано в 1934 році. Тут було
введено в експлуатацію Інститут відновлення працездатності травматиків, в
основі діяльності якого знаходилося поєднання лікування брудом з усіма
доступними видами фізіотерапії.
У 1937 році відкрили бальнеофізіотерапевтичний інститут (БФТІ), який за
своїм оснащенням і об’ємом роботи був одним із найбільших і найкращих у
тодішньому СРСР серед інститутів свого профілю. Напередодні Другої світової
війни на курорті працювало 7 санаторіїв: 2 терапевтичні, неврологічні,
травматологічні, ревматологічні, гінекологічні, дитячий. Їх пропускна здібність
складала біля 20 тисяч хворих за рік і 500 амбулаторних хворих [10].
Під час Другої світової війни курорт було повністю зруйновано. Німецькі
окупанти за період свого тимчасового перебування нанесли величезний збиток
господарству курорту. Із наявних 70 будівель повністю було зруйновано 43,
частково – 27. Перед відступом спеціальні команди для підпалів у перебігу 3 та
4 вересня 1943 року спалили й підірвали всі лікарняні заклади й інші будівлі
курорту. У результаті було повністю зруйновано травматологічний і
бальнеотерапевтичний інститути, грязелікарню й усі санаторії з десятками
підсобних приміщень, пансіонати, механізоване грязеве господарство,
курортний зал, кінотеатр. Було повністю вирубано Грессеровський парк
площею у 3 га, зруйновано водопровід і каналізацію [10].
6 вересня 1943 року було звільнено Слов’янськ, а 9 вересня вже почалося
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відновлення курорту. У червні 1945 року курорт приймав перших хворих.
Санаторій № 7 було відновлено вже в 1945 році, а через 3 роки почав
функціонувати санаторій № 8; у 1949 році відбудовано БФТІ. У 1950 році на
базі зруйнованого Інституту відновлення працездатності травматологічних
хворих було відкрито санаторій «Слов’янський». У 1959 році на базі санаторіїв
№№ 1, 2, 3 збудовано санаторій «Донбас» [10].
1980 р. – уведено в експлуатацію новий санаторій «Ювілейний».
1985 р. – уведено в роботу нову спільнокурортну грязелікарню.
1998 р. – за ініціативою МОЗ і МНС на базі санаторію «Донбас» відкрито
перший в Україні республіканський Центр реабілітації підлітків, потерпілих у
результаті Чорнобильської катастрофи (120 місць).
2000 р. – відкрито бювет мінеральної води (санаторій «Ювілейний»).
2004 р. – на базі санаторія «Донбас» відкрито спеціалізоване відділення
реабілітації репродуктивного здоров’я молоді.
2006 р. – у санаторії «Донбас» відкрито відділення реабілітації
вагітних [12].
На Слов’янському курорті свого часу побували поет Михайло Петренко,
композитор Дмитро Шостакович, письменник Микола Островський, музикант
Мстислав Ростропович. Саме тут у 1940 році відбувся перший сольний виступ
молодого Ростроповича [11].
На
сьогодні
до
складу
підприємства
«Санаторно-курортний
реабілітаційний центр «Слов’янський курорт»»входять :
Санаторій «Донбас» – мультифункціональна лікарня для пацієнтів із
захворюваннями кістково-м’язової та нервової систем, чоловічої та жіночої
сечостатевих систем, периферичних судин, шкіри, шлунково-кишкового тракту
[3].
«Ювілейний» – санаторій для лікування хвороб суглобів, хребта,
центральної та периферічної нервової систем, шлунково-кишкового тракту,
обміну речовин, сечостатевої системи чоловіків та жінок, зокрема й безпліддя,
хвороб шкіри [4].
Санаторій «Слов’янський» – перша в Україні спеціалізована лікувальнопрофілактична установа для реабілітації та лікування хворих із травмами й
захворюваннями хребта й спинного мозку, органів опори й руху, центральної та
периферичної нервової системи, супутніх захворювань шлунково-кишкового
тракту, сечостатевої системи [4].
На сьогодні на Слов’янському курорті працює 3 лікарні на 112 місць та 90
ванн для лікування брудом, зокрема й сірководневі та радонові басейни, бювет
мінеральних вод, фізіотерапевтичні відділення на 200 апаратів, зали ЛФК для
групових та індивідуальних занять, зали механотерапії [6, с. 26].
У 2000 та 2001 роках на ювілейній виставці «10 років незалежності
України» у Києві Слов’янський курорт було нагороджено дипломами [6, с. 28].
У 2011 році Верховна Рада України прийняла Закон «Про оголошення
природних територій міста Слов’янська Донецької області курортом
державного значення».
Лісопаркова зона заповідника розташована на 134 гектарах. На цій
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території зібрано велику колекцію різноманітних порід дерев та чагарників –
більше 110 найменувань [14].
Сьогодні фауну парку представлено зайцями, білками й озерними
черепахами. Місцевий орнітокомплекс нараховує 11 видів птахів, занесених
Міжнародним союзом охорони природи до списку таких, зо поступово
зникають у Європі: малий бик, білий лелека, кобчик, фифи, турухтан, літня та
мала качка, блакитний рябчик, сирійський дятел, жулан й синьошийка [14].
Благодатні землі й озера Слов’янського курорту оспівують у поезіях митці
слова. Так, наприклад, Віктор і Алла Антоненко присвятили йому свій вірш
«Славянский курорт»
Лечебной силою, лазурным глянцем –
Манящий тайною – курорт Славянский,
Уютным благом и теплом сердец.
Надеждами здоровья и чудес.
Леченья сила – счастьем прояснится –
Улыбками на лицах воцарится,
Высь уникальная – признанием воспета –
Целебная. Поющая Планета! [1, с. 27].
У мешканців Слов’янська є навіть легенда про курорт «Целебные грязи
Славкурорта» [3, с. 53-55].
Отже, Слов'янський курорт має давню історію, величезні поклади
корисних копалин, гарні традиції та, споідваємося, за підтримки держави,
великі перспективи. Географічне розташування сучасного курорту зумовлене
тим, що корисні для людського організму речовини, що сховані у надрах
Слов'янщини, - невичерпні, тому вивчення ґрунту та природних ресурсів цієї
місцевості потребує глибокого й серйозного вивчення з боку спеціалістів
відповідних галузей.
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