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ЦИТ: 215-267 
УДК 008 (477): 316.346.2-055.1/2 

Копилова Н.О.  
«ЧОЛОВІЧЕ» ТА «ЖІНОЧЕ» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: 

СПРОБИ ПОДОЛАННЯ ДИХОТОМІЇ 
Одесский национальный политехнический университет,  

Одесса, Проспект Шевченко, 1 
Kopylova N.O. 

«MALE» AND «FEMALE» IN TODAY’S UKRAINIAN CULTURE:  
ATTEMTS TO OVERCOME THE DICHOTOMY 

Odessa National Polytechnic University,  
Odessa, Shevchenko 1 65044 

 
Аннотація. Стаття розглядає способи подолання культурної дихотомії 

чоловіче/жіноче у сучасній українській культурі. Така бінарна опозиція лежить 
в основі світосприйняття та життєдіяльності усього людства на протязі 
його існування. Поступова деконструкція традиційної бінарної гендерної схеми 
призводить до перегляду гендерних стереотипів та розширенню спектру 
гендерних ролей (переважно жіночих) та гендерних репрезентацій. Для 
наведення відповідних прикладів у статті пропонуються такі сфери 
української культури як політика, мода, мистецтво тощо.  

Ключові слова: дихотомія чоловіче/жіноче, українська культура, гендерні 
аспекти культури, маскулінність, фемінніть, гендерна роль, гендерна рівність. 

Abstract. The article examines the ways of overcoming cultural dichotomy 
masculine/feminine in today’s Ukrainian culture. This binary opposition is the basis 
of perception of the world and the life activity of all mankind all over the period of its 
existence. A gradual deconstruction of the traditional binary gender scheme leads to 
a revision of gender stereotypes and broadening of the range of gender roles 
(predominantly female) and gender representations. This article gives some examples 
in politics, fashion, art and other spheres of Ukrainian culture.  

Key words: dichotomy of male/female, Ukrainian culture, gender aspects of 
culture, masculinity, feminity, gender role, gender equality.  

Вступ. Впродовж історії людства, починаючи з архаїчних культур, бінарна 
гендерна ідентифікація лежить в основі життєдіяльності суспільства і 
підтримується культурною традицією. Через призму цієї парадигми 
сприймається реальність у всьому своєму різноманітті: «...міфологічні, 
релігійні, філософські конструкції, створені людством протягом цього часу, 
несуть відбиток цієї моделі статевої диференціації й розрізнення гендерних 
статусів, яка заснована на визнанні наявності чоловічого та жіночого начал...» 
[10; с.158]. Протягом багатьох років людство у тих чи інших формах прагне 
хоча б часткового подолання цієї дихотомії, зближенню крайніх полюсів. В 
архаїчних культурах це виражено у вірі у певні вищі сили, богів, надзвичайною 
властивістю яких є їхня андрогінність (від грецьк. andros – «чоловік» та gynai – 
«жінка») – здатність поєднувати у собі чоловіче та жіноче начало. Сюди ж 
можна віднести постать шамана, яка являє собою дещо надзвичайне та 
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виняткове по відношенню до інших членів первісної общини. Пізніше в історії 
світової культури спроби подолання дихотомії чоловіче/жіноче переходять у 
площину гендерних відносин в суспільстві, приймають різні форми, де полюси 
цієї бінарної опозиції то наближуються один до одного, то віддаляються. 
Особливо це актуально сьогодні, коли кожного дня ми чуємо такі слова як 
«гендерна рівність», «рівноправність статей», «толерантність», «фемінізм».  

Американська дослідниця Д. Скотт відмічає, що поняття «гендер» має 
«…першорядне значення при описі відносин влади...» [3], і з цим важко не 
погодитись. Адже полюси гендерного бінарну в історії світової культури та у 
людській свідомості ніколи не були рівнозначними. Відома французька 
письменниця та філософ С. де Бовуар ще у першій половині ХХ ст. відмічає, 
що жінки багато років залишалися здебільшого «у тіні» історії людства. Проте 
слід зазначити, що в українській культурі жінка та жіноче начало завжди 
відігравали помітну роль. 

Огляд літератури. У теоретичному дискурсі сучасної України, починаючи 
із 90-х років ХХ ст., поступово зростає інтерес до гендерної проблематики 
культури. Проблемами гендерної рівності та подолання гендерної дихотомії 
чоловіче/жіноче у її негативних формах займаються такі дослідники як О.Кісь, 
Т.Марценюк, О.Цокур, Н.Байдюк та інші. Інтерес представляють роботи 
С.Ушакіна, І.Чикалової, О.Мезенцевої, С.Поленіної, О.Іванової, які 
розглядають  проблеми гендеру і влади, гендерну проблематику у сфері 
економіки, права, психології тощо. Взагалі слід зазначити, що українські 
гендерні дослідження зміщені у бік фемінізму, тоді як сфера «чоловічих» та 
квір-досліджень залишається досить неопрацьованою.  

Основний текст. В історії європейської культури, починаючи з 
християнської ери, бінарна опозиція чоловіче/жіноче займає стійку позицію в 
офіційному християнському дискурсі. Відповідна культурна парадигма, яка 
успадкувала властиву ще іудаїзму безкомпромісність у регуляції сексуальної 
поведінки людини, її гендерної ідентифікації,  визнає лише два легітимних типа 
ідентичності – фемінний і маскулінний. На протязі багатьох століть 
характеристики, закріплені за культурними зразками мужності та жіночності, 
майже не піддаються сумніву. Їхнє змішування чи неоднозначність маркуються 
як негативні: засуджуються церквою, владними структурами, власне 
суспільством тощо. Приклади можна знайти ще у тексті Старого Заповіту: 
«...На жінці не повинно бути чоловічого одягу, і чоловік не повинен одягатися в 
жіноче плаття, бо мерзенний перед Господом Богом... всяк, хто робить се...» [2]. 
Система гендерних норм і табу охоплює усі сфери життєдіяльності соціуму – 
підтримується релігією, виявляється в політичній та соціально-економічній 
структурі суспільства, його емоційному житті, чітко проглядається на 
репрезентативному рівні тощо – та є потужним інструментом психологічного 
впливу на індивіда. Процес гендерної самоідентифікації відбувається у 
відповідності із закріпленим культурою набором гендерних ролей і під впливом 
стійких гендерних стереотипів, які пропонує ця культура. Відчуваючи себе 
чоловіком або жінкою, людина отримує набір характеристик, вимог, ідеалів, 
цінностей та можливостей соціальної та особистісної самореалізації, у 
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відповідності з якими повинна організовувати своє існування. Важливим є те, 
що носії фемінного та маскулінного гендерів не є рівними у системі соціальних 
ролей. Становище жінки є підлеглим по відношенню до чоловіка, в той час як 
останній уособлює владу в усіх її проявах. Вважається, що ця культурна 
настанова бере свій початок в «офіційному» варіанту біблійної історії про 
створення світу, в якій жінка є як би вторинною по відношенню до чоловіка: 
Бог спочатку створює Адама, а потім Єву з його ребра. Біблійні образи перших 
людей використовуються з метою створення нормативних образів чоловіка і 
жінки і відносин між ними. У той час як чоловік уособлює владу і силу, у жінці 
цінується скромність, лагідність і покірність. Також жінка несе на собі набагато 
більший тягар різноманітних табу, оскільки прийнято вважати, що вона більше 
схильна до впливу диявола. Коріння цієї проблеми, певно, також варто шукати 
в біблійній історії гріхопадіння, де саме Єва першою піддалася спокусі.  

Сфери діяльності жінки істотно обмежені в порівнянні з чоловічими і 
зводяться в основному до продовження роду і веденню домашнього 
господарства. Також як і її гендерні ролі здебільшого не виходять за межі 
сімейних, в той час як чоловічі є досить різноманітними. Чоловіки, крім 
зосередженої в руках влади, мають можливість соціальної самореалізації: 
отримання освіти, отримання професії, право голосу та участі у громадсько-
політичному житті суспільства тощо. Зазначимо, що європейська гендерна 
історія знає чимало винятків. Загадаємо Жанну Д'Арк, жінок-правителів 
культури Нового часу тощо. І всім їм, так чи інакше, доводилося стикатися із 
традиційними гендерними і культурними стереотипами. Більш того, ці жінки 
приміряють на себе чоловічі культурні ролі та намагаються відповідати їм.  

Звичайно, вище мова йде про офіційний християнський дискурс та 
загальнокультурні тенденції, але слід також згадати про таке вельми важливе 
явище як народна культура, у якій «гендерні справи» йдуть дещо інакше. 
Особливо це актуально для української культури. Адже особливістю 
українського гендерного виміру є значущість для традиційної народної 
культури архетипу жіночності.  Образ України втілює у собі образ матері, а 
родюча земля є уособленням жіночого начала. Українська дослідниця 
Н.Буркало, аналізуючи  особливості прояву чоловічого та жіночого начала  в 
українській культурній традиції, окрім архетипу Матері виділяє «архетип 
рівності синів та доньок», який «…сприяє втіленню в життя демократичних 
засад…» [4]. Інша українська дослідниця А.Армен відмічає, що Україна 
вирізняється серед інших православних держав саме тим, що з давніх часів 
зуміла зберегти деяке рівноправ'я в родинно-шлюбних стосунках між чоловіком 
і дружиною. І, незважаючи на те, що сфери діяльності української жінки, як і 
західноєвропейської, довгий час були обмежені виховуванням дітей та 
домашнім господарством, ії соціальний та внутрішньо сімейний статус 
дослідники оцінюють як «достатньо високий» [4]. Якщо порівняти образи 
жінки в українській та російській народній культурі, то перший виглядає 
набагато більш «бойовим», у той час як другий уособлює покірність. Також 
образ українки, як правило, акцентує її «квітучу жіночність», жіноче начало. Це 
може проявлятися, наприклад, у деталях народного костюму. Згадаємо  
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«Бояриню» Лесі Українки, де згадується порівняння українського та 
московського жіночого одягу.   

Але чи насправді впродовж багатьох століть українські жінки «мали більш 
прав», ніж російські чи європейські? Неясною є, наприклад, ситуація із 
розірванням шлюбу. Так, «у рамках інституту шлюбу в Україні існувало таке 
унікальне для ХVI-ХVII століть явище, як розлучення» [1], ініціатором якого 
могла стати жінка. Але як дізнатися, наскільки реальною та діючою була така 
соціальна практика? Чи дійсно «статеворольова поведінка українок у сім’ї та 
суспільстві не була залежною і підпорядкованою чоловікові» [4]?  

Українська історія також може надати власні приклади жінок, які 
виконували маскулінні культурні ролі. Це княгиня Ольга, майбутня королева 
Франції Анна Ярославівна тощо. Ілюстрації того, як жінка що виходить за межі 
традиційних гендерних ролей, можна знайти і в українській літературі. 
Наприклад, Соломія у повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною»– яскравий 
приклад «мужньої дівчини» [1]. Вона рішуча та вірна, самостійно приймає 
рішення та заради коханого йде проти існуючих гендерних стереотипів:  «не 
пожалкувала кіс своїх, вбралась у чоловічі штани та ладна була мандрувати хоч 
на край світу, доглядала його, як рідна мати, була вірна, як товариш» [1].  

Важливою для даної теми є постать Лесі Українки, яку Іван Франко 
називав «чи не єдиним мужчиною на всю новочасну соборну Україну» [1]. 
О.Забужко аналізуючи образ поетеси, створений у радянському дискурсі, 
зазначає, що такий образ конструювався як принципово безтілесний, що, на 
думку авторки, імпліцитно дорівнює безстатевости:   «Леся Українка – це для 
нас насамперед героїня знятої, у гегелівському сенсі, тілесности, отой самий 
прапервісний «святий дух» жіночого роду» [6; с. 46].  У своїй праці «Notre dame 
d’Ukraine» Забужко звертає увагу на постійне акцентування у підручниках з 
української літератури проблем зі здоров’ям Лесі Українки. У такій шкільній 
літературі неодноразово зустрічається фраза «мужньо терпіла хворобу». 
Показовою є семантична наповненість цієї фрази. «Мужність» подається як 
традиційно маскулінна культурна характеристика, а «терпіння» –  фемінна. 
Отже, образ Лесі Українки поєднує у собі маскулінну та фемінну модель. Вона 
постає перед нами  «прикутою хворобою до ліжка», «нещасною й безрадісною» 
«багатостраждальницею» та водночас «непоборною», «провісницей революції» 
[6; с.56], а в її поезії «гартується сталь» та «бринить крицевість» [6; с.56]. При 
цьому на семантичному рівні перевага явно віддається чоловічій складовій: 
Леся маркується як слаба тілом, але сильна духом. Це відповідає традиційним 
розрізнянням маскулінного та фемінного в патріархатній культурі, де тіло 
(природа) – це «жіноча» категорія, а дух (культура) – «чоловіча».  

ХІХ та ХХ століття в історії світової культури приносять із собою ряд 
політичних, соціально-економічних та власне культурних змін. Вони 
стосуються багатьох аспектів функціонування суспільства, у тому числі і 
гендерних. Відбувається поступове ослаблення існуючих і виникнення нових 
гендерних стереотипів та значне розширення спектру гендерних ролей. Останнє 
стосується насамперед жіночих гендерних ролей. Більш того, хоча 
загальноприйнятими залишаються маскулінний та фемінний гендери, помітно 
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розширюється набір можливих гендерних ідентичностей. Це пов'язано із 
переглядом традиційної бінарної схеми ідентичностей, що визначається новою 
постмодерністською культурною парадигмою.  

Залишаючись берегинею домашнього вогнища, жінка отримує зростаючий 
спектр можливостей соціальної самореалізації. Цьому сприяє переоцінка 
традиційної бінарної гендерної схеми в культурі. Право голосу, можливість 
отримати освіту та професію, доступ до сфер та видів діяльності, які 
традиційно вважалися чоловічими – цей перелік можна продовжувати.  

Згадані вище гендерні процеси, що відбулися у західноєвропейській 
культурі, є актуальними і для України другої половини ХХ ст. – як на 
теоретичному рівні (поява та розвиток жіночих та гендерних досліджень), так і 
на рівні соціального життя, повсякденних практик. «…Еволюція статусу 
зумовила… зміну гендерної ролі жінки в сучасному українському суспільстві: 
вона часто перебирає на себе обов'язки глави сім'ї, збільшує свій публічний 
статус, домінує в ряді гуманітарних галузей суспільства – освіті, медицині, 
культурі тощо…» [1]. 

В українському теоретичному дискурсі другої половини ХХ ст. поступово 
зростає інтерес до гендерної проблематики культури. Феміністична тема 
«визволення жінки» червоною лінією проходить через українські гендерні 
дослідження та корелює із ідеєю звільненої від іноземного гніту України. 
Початок цьому напряму поклала літературний критик С.Павличко, а своє 
продовження він отримав у роботах В.Агеєвої, Т.Гундорової, Н.Зборовської, 
О.Забужко. Пошук джерел національної самобутності в українських 
дослідженнях тісно пов’язаний із питаннями гендеру та сексуальності. 
Примітно, що єдиний на пострадянському просторі Віртуальний музей історії 
жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху знаходиться саме в Україні. 
Метою інформаційно-просвітницької діяльності музею є привернення уваги 
широких кіл громадськості до жіночої та гендерної проблематики, сприяння  
укріпленню культурних зв'язків між Україною та іншими країнами, 
консолідації міжнародного жіночого руху. Також в Україні регулярно 
проходять міжнародні науково-практичні конференції з гендерних питань.  

Необхідність досягнення гендерної рівності та подолання дихотомії 
чоловіче/жіноче стає політичною проблемою. Так, на початку ХХІ ст. виходить 
Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків 
в Україні» (або Закон про гендерну рівність), а через декілька років – 
«Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському 
суспільстві на період до 2010 р. Зазначимо, що коли йде мова про подолання 
гендерної дихотомії, мається на увазі її негативний смисл – тобто 
дискримінація тієї чи іншої складової бінарну. 

У соціальному та повсякденному житті сучасного суспільства сьогодні ми 
можемо бачити певні зміни у гендерних стереотипах та значне розширення 
спектру гендерних ролей та гендерних репрезентативних практик. Так, одним з 
найпоширеніших репрезентативних образів жінки початку ХХІ ст. є образ 
businesswoman (бізнесвуман). Невипадково з’явилися так звані рейтинги 
«Найбагатших жінок України». Ці жінки, як правило, зайняті у сфері 
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підприємницької діяльності, очолюють певні організації або займають високі 
посади. Але при цьому, якщо порівняти їхні прибутки із даними рейтингу 
найбагатіших чоловікі України, то вийде дещо сумна картина. Крім того, як 
відмічає українська дослідниця В.Суковата, «в українському суспільстві досі не 
сформований позитивний образ “ділової” жінки… відсутня модель “успішної 
жінки”, яка б не перекривалась парадигмою вдалого заміжжя»[7].  

Ще одним «полем влади», яке сьогодні активно засвоюють жінки можна 
назвати сферу політики. За багато років існування людства історично склалося 
так, що поняття влади традиційно асоціюється із маскулінністю. А жінки, у 
руках яких опинялася влада, в основному сприймалися як носії маскулінних 
культурних ролей. Сьогодні у суспільній свідомості насправді мало що 
змінилося. Серед українських жінок-політиків найбільш відомою фігурою вже 
багато років залишається Юлія Тимошенко. У зовнішньому вигляді 
Тимошенко, яку, називають «єдиним чоловіком в українській політиці», 
звертається до підкреслено фемінних репрезентацій. Чи не є це спробою 
відтворити своєрідну гармонію «чоловічого» та «жіночого»? Репрезентація 
також носить явні ознаки «українськості», і образ Леді Ю містить явні 
відсилання до образу Лесі Українки. Але в результаті така «гармонія» 
перетворюється на протиріччя: надто різким виявляється контраст між 
підкреслено фемінною зовнішньою репрезентацією та досить агресивною 
риторикою «воїна-захисника», що є типовою для домінантної моделі 
маскулінності.  

Спроби подолання дихотомії чоловіче/жіноче також знаходимо у 
сучасному українському мистецтві. Прикладом може стати творчість та 
самопозиціювання київської художниці Тетяни Гершуні, яка вситупає за 
«андрогінне мистецтво», хоча не вважає себе запеклою феміністкою: «Не 
гендер пише картини, а людина. Я не жінка, але митець, а митець поза статевою 
приналежністю» [9]. 

Цікавим матеріалом для аналізу гендерних «коливань» в українській 
культурі, стають процеси в царині моди, як «Високої», так і «вуличної». Мода 
завжди гендерно та соціально маркована та є дуже чутливою до культурних 
змін, постійно віддзеркалюючи їх. Для українських модельєрів характерне 
привнесення у свої колекції етнічних елементів, але, в цілому, тенденції 
української моди мають багато спільного із світовою. Українські модельєри 
ведуть своєрідну гендерну гру, постійно змішуючи фемінне та маскулінне у 
своїх колекціях: це поєднання чоловічих та жіночих елементів одягу та 
аксесуарів, грубих та легких тканин, трансформація силуетів тощо. 
Популярним є образ так званої «сильної жінки» – яка точно знає, чого хоче від 
життя – улюблений європейською культурою та дуже близькій українській. 
Саме цю ідею у 2011 р. бере за основу дизайнер Ю.Айсіна у своїй колекції 
«Овен». Кожна модель постає в образі «сучасної амазонки». А восени 2013 р. 
український дизайнер С.Моніна представляє спідниці для чоловіків.  

Повсякденна мода України все більш зміщується у бік особистісних 
репрезентацій. Все частіше більш важливим стає підкреслення не жіночності 
або мужності, а власної винятковості, пошук свого унікального стилю. 
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Змішування фемінних та маскулінних елементів в одязі – один із способів 
зробити це. Один з останніх трендів повсякденної моди українок – «boyfriend’s 
jeans» («джинси бойфренда»). Спеціальний крій цієї моделі одягу створює 
враження того, що дівчина «позичила» джинси у свого хлопця. Однак при 
цьому джинси шиються спеціально як жіночий молодіжний одяг. При цьому, 
якщо жінки вже опанували майже усі елементи чоловічого гардеробу, навряд ви 
зустрінете на вулиці чоловіка у спідниці.   

Не тільки жінки освоюють нові гендерні ролі та сфери соціальної 
взаємодії, де раніше їм не було місця. Подібні спроби роблять і чоловіки. 
Прикладом такої сфери також може бути мода – особливо, Висока мода, яка у 
масовій свідомості завжди асоціювалася із жінками. Канони моди у ХХ сторіччі 
змінювалися вельми швидко, але незмінно Висока мода залишалася сферою, де 
панували жінки. Це стосується у тому числі економічних аспектів цієї сфери. 
Про це свідчить хоча б інтерв’ю відомого європейського манекенника Девіда 
Ганді: «у чоловіків в модельному бізнесі у порівнянні зі слабою статтю і 
гонорари нижче, і поваги менше… За парну фотосесію для рекламної компанії 
дівчина-модель отримує в чотири рази більше, ніж чоловік» [5]. Можна також 
зробити припущення, що тут діє свого роду гендерний стереотип пов'язаний із 
уявленням про те, що демонстрація себе – а мода завжди є демонстрацією – 
традиційно асоціюється із фемінністю. Схожу думку висказує ще Ніцше у 
роботі «Мандрівник та його тінь». Він говорить, що чоловік не хоче 
демонструвати себе у моді та «…придушує в собі такого роду марнославство» 
[8; с.215]. Українські юнаки-моделі слідом за західноєвропейськими 
представниками індустрії моди намагаються подолати цей стереотип шляхом 
андрогінної репрезентації. Андрогінний манекенник являє собою універсальну 
людину моди – одночасно і жінку, і чоловіка – та може демонструвати одяг 
обох статей. До таких моделей можна віднести С.Мелету, А.Ельгерта, 
І.Кравченка тощо. Але залишається питання, чи насправді потрібно чоловікам 
засвоювати цю сферу, тим паче таким дещо радикальним способом?  

Гендерна проблематика також стає темою українських телевізійних 
проектів. Наприклад, у ток-шоу «Говорить Україна» наприкінці 2015 року 
вийшла серія під назвою «Я андрогін. Людина третьої статі». Тут ми 
стикаємося із радикальною спробою подолання гендерної дихотомії: герої 
телепередачі не хочуть відчувати себе ані чоловіками, ані жінками. Але досить 
важко зрозуміти, що насправді стоїть за представленими гендерними 
репрезентаціями – боротьба за гендерну рівність або ж просто бажання 
«потрапити до телевізору».  

Висновки. Розширення спектру реалізації жінок та чоловіків у тих сферах 
та видах діяльності, які раніше за тими чи іншими причинами були для них 
недоступні, є явищем позитивним. Крім того, залишається ще багато проблем у 
цьому процесі, адже в теорії все виглядає краще, ніж на практиці у реальному 
житті.  Але постає питання, де знаходиться та межа, котру не варто перетинати? 
Західноєвропейські представники постгендерного дослідницького напряму 
пропонують зруйнувати традиційну бінарну гендерну систему, остаточно 
відмовитися  від неї. Але чи потрібно це робити? Сьогодні вже немає єдиного 
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усталеного канону, що давав би відповідь на питання, якими повинні бути 
«справжня жінка» та «справжній чоловік». Що буде із суспільством, якщо воно 
буде остаточно позбавлене будь-яких гендерних орієнтирів? У всьому слід 
шукати гармонію, і гендерні відносини не є виключенням.  
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Аннотация. В работе рассматривается проблема изучения и включения 
культурных ландшафтов в процесс архитектурно-градостроительного 
освоения территорий. Обеспечение единства природной и антропогенной 
среды – наиболее актуальная задача, стоящая перед профессиональным 
архитектурным сообществом. Архитектура как часть ландшафта - особенно 
важный тренд для обширных территорий Казахстана, имеющих низкую 
плотность заселения, «скрепленных» довольно разреженной системой 
поселений и инфраструктуры.  

Ключевые слова: культурный ландшафт, региональная архитектура, 
градостроительство. 

Abstract. The paper considers the problem of study and inclusion of cultural 
landscapes in the process of architectural and urban areas development. Ensuring 
the unity of the natural and manmade environment is the most pressing challenge 
facing the professional architectural community. Architecture as part of the 
landscape is an especially important trend for the vast territories of Kazakhstan with 
low population density and "bound" by a pretty sparse system of settlements and 
infrastructure.  

Key words: cultural landscape, regional architecture, urban planning. 
Вступление. Проблема взаимодействия природных и антропогенных 

ландшафтов рассматривается архитекторами и градостроителями как базовое 
требование при проектировании. Однако, игнорирование культурного 
контекста местности все еще – частое явление в архитектурно-
градостроительной практике. Разнообразие природных характеристик, богатая 
история и традиции народа Казахстана предоставляют обширный материал для 
изучения и использования в проектировании. 

 Массированное давление, которое испытывает природная среда со 
стороны искусственной, достигла критического уровня. Настало время остро 
ставить вопросы не только жизнеспособности ландшафтов нашей страны, но и 
их идентификации в качестве ведущих элементов формирования среды 
жизнедеятельности.  

Обзор литературы. Проблемы культурного ландшафта в научной сфере 
постсоветского пространства системно рассматривались в работах 
Ю.А.Веденина, А.Г.Исаченко, В.Л.Каганского, Б.Б.Родомана, Р.Ф.Туровского и 
др.  

Однако в науке Казахстана до настоящего времени отсутствуют 
планомерные исследования по данному вопросу. 

Основной текст. Известно, что основой формирования архитектуры и 
градостроительства континентов и отдельных регионов, факторами сложения 
характерных черт региональной традиции являются природно-климатические 
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свойства географической среды, историческое развитие территории, традиции и 
этно-психологические особенности населения.  

В процессе урбанизации естественные природные условия изменяются, 
создается искусственная среда обитания человека. В результате человеческой 
деятельности по преобразованию окружающей среды,  сельскохозяйственного, 
лесохозяйственного и промышленного использования земель, водных ресурсов, 
полезных ископаемых, градостроительного освоения в природу регионов 
«встраиваются»    весьма сложные неоландшафтные комплексы, которые 
развиваются по своим законам. Познание этих законов и регулирование их 
развития есть то главное, что способствует созданию равновесия между 
первичной биосферой и урбанизированной средой.  

Несмотря на то, что повышается значимость экономических, 
технологических, политических условий развития среды, в современной 
архитектурно-градостроительной практике факторы природной среды 
продолжают влиять на принятие тех или иных вариантов решений.  

Казахстан расположен в центральной части Евразийского материка и 
занимает девятое место в мире по площади — 2724,9 тыс. км², что составляет 
2% всей площади земного шара и 6,1% - Азии. На западе территории страны 
находится часть Прикаспийской и Туранской низменности; в центральной 
части – Казахский мелкосопочник; на севере – южная окраина Западно-
Сибирской равнины; на востоке и юго-востоке – горы Алтая, Тарбагатая, 
Джунгарского Алатау и Тянь-Шаня. На востоке, севере и северо-западе 
Казахстан граничит с Россией, на юге — с Узбекистаном, Кыргызстаном и 
Туркменистаном, а на юго-востоке — с Китаем.  

По совокупности климатических характеристик территория Казахстана 
районирована на 4 ландшафтно-климатические зоны, которые оказывают 
влияние на использование архитектурно-планировочных и градостроительных 
приемов организации среды.  

Разнообразие природных условий отражается в развитии 
производительных сил, формировании расселения и региональной 
архитектуры. Большую часть территории Казахстана занимают равнины, что 
благоприятствует развитию сельского хозяйства, строительству дорог и 
взаимосвязанной сети поселений. 

Природа и климат – важнейшие факторы, которые влияют на 
формирование региональной среды: опыт и практика в специфических 
природно-климатических условиях приводит к выработке единых 
архитектурных и градостроительных приемов, адаптированных к 
хозяйственной деятельности населения, культурным и строительным 
традициям народа. Не требует особых доказательств положение о глубокой 
взаимосвязи природного ландшафта с историей и культурой народа, 
населяющего конкретные территории, что послужило основой формирования 
научного понятия «культурный ландшафт».  

Международная практика уже более четверти века руководствуется 
концепцией культурного ландшафта, которая была разработана ЮНЕСКО. 
Согласно этой концепции, культурный ландшафт – исторически равновесная 
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система, в которой «природные и культурные компоненты  составляют единое 
целое, а не только являются фоном или фактором воздействия одного элемента 
этой системы по отношению к другому» [1].  

Природный ландшафт (в его естественном состоянии) сформировался без 
участия человека, и его основные составляющие – рельеф и почва. Рельеф 
земной поверхности – основа (и в буквальном, и в переносном смысле) 
природного ландшафта: любое изменение в рельефе влечет за собой изменения 
в балансе природных элементов (живые организмы, растения).  

Антропогенный ландшафт создается человеком, который своей 
деятельностью изменяет природные компоненты (рельеф и почву, водный 
режим, фауну и флору) и включает в систему различные искусственные 
объекты (здания, сооружения), измененные рельеф и почву, культурные 
растения и др. Антропогенные ландшафты делятся на заповедные, 
рекреационные, сельскохозяйственные, урбанизированные и др. 

В общем виде архитектура (в частности, градостроительство) занимается 
«соединением», «наложением» антропогенного ландшафта на ландшафт 
природный. 

По уровню культурной освоенности и преобразованности исходного 
природного компонента, ландшафты можно разделить на три типа: 

- целенаправленно созданные; 
- естественно развившиеся; 
- ассоциативные. 
Культурный ландшафт признает единство естественного и искусственного 

компонента: наряду с природными процессами большую роль в его 
формировании играют интеллектуальная и духовная деятельность людей. 
Элементами культурного ландшафта являются топонимы, архивные и 
библиографические источники; артефакты, указывающие на связь ландшафта с 
историческими событиями, местные языки и  сообщество. 

Один из крупнейших российских исследователей феномена культурного 
ландшафта В.Л.Каганский определяет культурный ландшафт как «всякое 
земное пространство, которое определенная группа людей освоила утилитарно, 
семантически и символически» [2]. В процессе обживания некой территории 
(пространства), человек вводит в оборот географические названия, опираясь на 
местный фольклор, символику. И наоборот – местный ландшафт влияет на 
формирование культурных символов, фольклор.  

Для архитектуры и градостроительства, кроме физических параметров 
рельефа территории, большое значение имеет сакральность ландшафта, 
«духовное» содержание географических объектов, рассматриваемое на фоне 
природных (стабильных во времени) компонентов. Градостроительство 
рассматривает культурный ландшафт в его прикладном значении – как элемент 
конкретной территории в пространственной иерархии. 

Для систематизации культурных ландшафтов в пространственной 
иерархии разработаны методики, т.к. «аппарат классического 
ландшафтоведения (включая детально разработанную морфологию 
ландшафта)» нецелесообразно механически переносить в исследование 
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культурных ландшафтов. Также ряд авторов предлагает при изучении иерархии 
культурных ландшафтов, а также пространственных границ и взаимных 
переходов использовать понятие «природно-культурный комплекс» (или 
«природно-культурный территориальный комплекс») [2]. 

Культурный ландшафт включает в себя целостные историко-культурные и 
природные территориальные комплексы, которые входят в сферу интересов 
архитекторов и градостроителей: памятники архитектуры, истории и их 
ансамбли; объекты ландшафтной архитектуры; виды инженерного 
обустройства территории, природно-технические системы; автохтонные 
биоценозы; объекты, демонстрирующие взаимодействие природных и 
культурных феноменов.  

Градостроительство, как сфера деятельности, направленная на 
преобразование пространственной среды, в процессе этого преобразования 
неразрывно связывает воедино два мегакомпонента – природный и 
антропогенный ландшафты. Современная градостроительная наука 
рассматривает культурный ландшафт как важный критерий формирования 
пространственной среды. В процессе человеческой деятельности неизбежно 
происходит совершенствование культурного ландшафта, включающее 
следующие процедуры: 

- учет и оценка элементов существующего ландшафта. Выявленные 
объекты группируются как: 1 – подлежащие обязательному сохранению, 2 –
желательные для сохранения, 3 – не представляющие ценности; 

- проверка влияния предполагаемых изменений (дорожное строительство, 
дренаж и др.) на сложившийся ландшафт; 

- обоснование предложений по исключению неприемлемых форм 
использования ландшафта; 

- разработка системы мероприятий, компенсирующих отрицательные 
последствия вмешательства в структуру ландшафта в процессе работ по 
землеустройству и перепланировке ландшафта; 

- планирование мер по повышению привлекательности ландшафта и с 
целью его использования для рекреационных целей. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, изучение культурного ландшафта в качестве 

концептуальной основы формирования среды позволяет сделать следующие 
выводы: 

- культурный ландшафт в качестве природно-культурного 
территориального комплекса является неотъемлемым компонентом (а часто и 
концептуальной основой) градостроительного проекта любого иерархического 
уровня; 

- исследование культурного ландшафта необходимо включать в состав 
всех градостроительных проектов в качестве научной базы по выявлению 
сакрального потенциала территории и разработки рекомендаций по 
использованию культурно-символических элементов в формировании 
пространственной среды жизнедеятельности в конкретной местности; 

- исследование культурного ландшафта регионов Казахстана, конкретных 
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территорий позволит ввести в оборот проектных методик новые приемы, 
нацеленные на конкретизацию региональных методик архитектурного и 
градостроительного проектирования; 

- богатое культурно-историческое наследие Казахстана может быть 
использовано архитекторами в качестве мощной концептуальной базы при 
проектировании планировочной структуры объектов различного 
иерархического уровня.   
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Анотація. В роботі розглянуто основні підходи щодо ревіталізації 
історично-сформованого міського середовища на прикладі досвіду міст 
Польщі, проведено аналіз літературних джерел і науково-дослідних робіт для 
виявлення основних напрямів та стану дослідженості проблем історично-
сформованого міського середовища. 

Ключевые слова: ревіталізація, міське середовище, деградація, Локальна 
Програма Ревіталізації 

Abstract. In this paper we describe basic approaches of the revitalization of 
historically-formed urban environment on the example of experience of cities Poland, 
the analysis of literary sources and research works was conducted to identify the  
basic directions and state of comprehensive view of problems of the historically-
formed urban environment. 
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Вступ. Ревіталізація, як комплексний, скоординований, багатолітній 
процес архітектурно-просторових, технічних, громадських та економічних  
змін, що відбувається за безпосередньої активності громадян з метою 
виведення територій з кризового стану, є широко розповсюдженою практикою  
в західноєвропейських країнах, та Польщі зокрема.  Стаття описує вибрані 
приклади польських міст-піонерів в сфері ревіталізації – Щецін, Бидгощ, 
Варшава. 

Огляд літератури. Ревіталізація деградованих територій  є надзвичайно 
важливою і багато досліджуваною. Великий вклад у вивчення ревіталізації, 
міського середовища,  внесли такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, як  
Skalski K., Billert A, Rembeza M., Lorens P., Muzioł-Węcławowicz A., Topczewska 
T., Mironowicz  І., Jarczewski W., Zborowski A., Biliński T., Kamiński Z., Jadach-
Sepioło A.,  Bryx M., Mliczyńska-Hajda D., Русанова І. В.,  Чабанюк О.Я., 
Денисюк А.І, Савйовський В.В., Проблематика вивчення відновлення міст 
повсякчас перебуває в полі зору науковців Інститут розвитку міста Львова у 
співпраці з Інститутом міста Кракова, Львівського та Київського національних 
університетів. Проте, в нашій країні рівень дослідження процесів ревіталізації є 
недостатнім. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ревіталізація польських міст є 
процесом, значно запізнілим по відношенню до практики інших держав, 
зокрема західноєвропейських. Перші програми цього типу, сконцентровані 
перш за все на реновації і відновленню забудови, особливо житлової, були в 
Польщі підготовлені на початку дев'яностих років минулого століття. [1] На 
сьогоднішній день ревіталізація міст є одним із пріоритетних напрямків 
діяльності уряду Польщі. [2] 

Ревіталізація м.Щецін. Перші кроки в ревіталізації міських просторів в 
Щеціні влада міста зробила вже на початку 90-х  років. Об’єктом ревіталізації 
були квартали житлової забудови в центрі міста. У 1992 р. опрацьовано перший 
програмний документ, Стратегію Реновації Середмістя Щеціна. Предметом 
Стратегії було 56 кварталів середмістя  житлово-громадської забудови 
знеціненої, що знаходилась в здеградованому стані, а водночас з значною 
історичною цінністю (рис 2.). 

Квартал номер 27 
Роботи розпочато в 1993 р. від будівництва будинку-вставки  і модернізації 

першої будівлі. Протягом наступних років відбувалось поступове оновлення 
міської тканини – знесення частини будівель, що знаходились в аварійному 
стані чи дисонували з навколишньою забудовою, з іншого боку відновлення 
житлового фонду відбувалось за рахунок реконструкції з надбудовою верхніх 
поверхів існуючих будівель . У 1995-1999 роках в понад ста квартирах в 
декількох будинках застосовано екологічні рішення в сфері застосування 
будматеріалів, а також споживання води і енергії - від простих засобів обліку до 
сонячних батарей на даху (за фінансуванням уряду Нідарландів).  Ревіталізацію  
кварталу закінчено у 2008 р. 
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Рис. 1. Території, охоплені 
Локальною Програмою 
Ревіталізації міських, 
постпромислових і постмілітарних 
просторів міста Щеціна 

 
Рис.2.  56 кварталів середмістя , 
охоплених Стратегію Реновації 
Середмістя Щеціна 

 

 
Рис. 3.  Квартал 27 по завершенню 

робіт. Джерело:Щецінське 
Товариство реноваційне 

 

Рис.4. Бульвар при вул. Bogusława 
по реновації 

Джерело: Щецінський Центр 
Реновації. 

 
Центральні квартали – номер  21 і 22 також 9, 16, 17 
Ревіталізації кварталів передувала довготривала підготовка із залучення 

інвесторів, як місцевих так і закордонних. Першим етапом було влаштування 
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прогулянкової алеї на вул.Богуслава між кварталами 21,22. Протягом періоду 
ревіталізації було модернізовано існуючу забудову, внесено нові функції в 
квартали (переважно торгово-побутові, розважальні) – цокольні, перші поверхи 
відведено під громадські приміщення, одну з кам’яниць на бульварі 
реконструйовано під Малий Театр. [13] 

Район Старі Дуби. Ревіталізація частини району з переважною забудовою 
19 ст., була одним з перших завдань в програмі розвитку. Було відновлено 
значну частину історичного кварталу (рис.5), прокладено нові велосипедні 
стежки уздовж ріки разом з облаштуванням прибережних зелених територій. 

 

 
Рис.5. Внутрішній двір житлового кварталу Старі Дуби 

 
Ревіталізація м.Бидгощ 
У рамках Локальної Програми Ревіталізації м. Бидгоща основними 

напрямами ревіталізації міста  були: 
• в сфері технічної інфраструктури –ремонт доріг, мостів, бульварів і 

набережних, велодоріжок, забезпечення освітленості, будівництво малих форм 
архітектури та  зупинки водного трамваю 

• відновлення естетичності та рекреаційних функцій територій: 
ревіталізація парків,  створення  рекреаційної інфраструктури Виспи Млинської 
(Wyspy Młyńskiej), зокрема покращення доступності мешканців до острова, 
шляхом створення нових мостів – зв’язків острова з містом, відновлення 
здеградованих спортивних територій, шляхом спорудження нових спортивних 
об’єктів – спортивних майданчиків з необхідною інфраструктурою, яхтового 
клубу;  проведено ревалоризаційні та реставраційні роботи в центральній 
частині міста, демонтовано дисонуючу ресторацію «Каскад» в рамках проекту 
впорядкування центру міста в цілях збереження та відтворення історичної 
забудови Середмістя (рис. 7). 

• у сфері житлового середовища зреалізовано 13 проектів в визначених 
Програмою Ревіталізації районах міста : Капущік, Лісового Поселення і Вижин 
(Kapuścisk, Osiedla Leśnego i Wyżyn) (рис 5.). В основному ревіталізація 
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проводилась засобами термомодернізації, ремонтів і відновлення житлових 
будинків. Збудовано паркінги, збільшено кількість рекреаційних об’єктів. 

 

 
Рис. 6 Створення рекреаційної інфраструктури Виспи Млинської 

 
 

 
Рис.7. Реновація об'єктів культурного спадку на території Виспи 

Млинської у Бидгощі 
 
Також було проведено заходи щодо соціального-економічного 

розвитку:організації занять і підвищення кваліфікації, програми розвитку шкіл, 
професійного консалтингу; суспільно-господарська активізація безробітних; 
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Створення місцевого розвитку, зокрема, в сфері ринку праці, підприємництві, 
адаптаційності і соціальної згуртованості, і будування організацій, настроєних 
на розвиток регіону (організація навчань, конференцій, семінарів, консалтингу, 
анімаційних зустрічей)[4] 

Ревіталізація м. Варшава. Безпосередні цілями проекту ревіталізації  
згідно з Локальною Програмою Ревіталізації у 2004 році було : 

• покращення умов життя мешканців через сповільнення прогресуючої 
деградації і поліпшення технічного стану будівель, що являють культурний 
спадок 

• створення умов, що підтримують розвиток туризму і культури 
спираючись на незнищений фрагмент міської забудови з перелому XIX і XX ст. 

• протидія суспільній деградації, через створення умов допомоги 
безробіттю і освіти особливо дітям, під загрозою маргіналізацією 

• активізація поліфункціонального розвитку території через заохочення 
мешканців і осіб, пов'язаних з цим районом до того,до активної участі в 
громадському, культурному і господарському  житті району.  

За матеріалами досліджень  [3] станом на 2009 рік було зреалізовано 37 
місцевих проектів і близько 60-ти проектів за сприяння зовнішніх інвесторів.  

Реалізацію проекту розпочато в 2005 р. Виконано комплексний ремонт і 
реновацію двох кам’яниць (рис.8), відновлено стильові особливості фасадів, 
замінено вікна і двері, проведено ремонт балконів і сходових кліток, дахів,  в 
одній з кам’яниць замінено електричну систему та водопостачання. 
 

Рис. 8. Кам’яниця при вул. Зобковській, 4 до та після ревіталізації 
 
Проведено адаптацію і ремонт приміщень в цокольних поверхах, де 

створено туристичний і культурний інфорційний центр та соціотерапевтичний 
центр для дітей. Ремонтні роботи закінчено в травні 2008 р.  

Основні результати діяльності можна класифікувати за чотирма основними  
напрямами, що мають на меті покращення суспільно-господарчої  ситуації на 
кризових просторах окремих територій. Це: 

• впорядкування міського простору 
• збереження культурного спадку, реновація пам'ятників, туризм 
• впорядкування житлового середовища 
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• суспільна інфраструктура 
Вибір напряму та конкретних заходів ревіталізації повинен спиратися на 

комплексний аналіз реального стану та потенціалу об’єкта (території) на всіх 
рівнях цього процесу. Досвід країн Європи, на прикладі Польщі показує основні 
напрями ревіталізації – архітектурно-містобудівні, організаційно-планувальні, 
екологічні, економічні, соціально-культурні.  

Комфортні умови для мешканців району створюються шляхом 
облаштування системи відкритих просторів -  внутрішніх дворів, спортивних та 
дитячих майданчиків, скверів; постпромислові і постмілітарні території 
отримують нові громадські функції, нешкідливе виробництво може 
залишатись; пішохідні простори облаштовуються елементами благоустрою.  

Невід’ємною частиною процесу ревіталізації є громадська активність, як 
один з рушійних елементів розвитку міського середовища. 

Висновки. 
В даній статті автором було розглянуто приклади ревіталізації міського 

середовища деяких міст Польщі.  Практика реалізації проектів грунтується, 
передусім, на глибокому науково-методичному аналізі кожної конкретної 
містобудівної ситуації, що попереджує розробку і здійснення проектів освоєння 
міських територій.  

Огляд практик реалізованих проектів ревіталізації є важливим для 
створення власних, специфічних для інших планувальних, правових і 
економічних реалій, моделі планування програм ревталізації і реалізації дій. 
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Анотація. Виконано аналіз теплотехнічних характеристик стін з різними 

значеннями опору теплопередачі. Визначені річні втрати тепла через один 
квадратний метр стіни в кліматичних умовах двох міст України, 
розташованих у різних температурних зонах. З урахуванням капітальних 
вкладень на спорудження стіни з фасадною теплоізоляцією та річних втрат 
тепла визначені річні приведені витрати один квадратний метр стіни при 
різних значеннях вартості одиниці тепла. Результати проведеного аналізу 
вказують на необхідність підвищення мінімально допустимого значення опору 
теплопередачі огороджувальних конструкцій цивільних будівель в умовах 
зростання вартості енергоносіїв.  

Ключові слова: огороджувальні конструкції, опір теплопередачі, ціна 
теплової енергії, приведені витрати 

Abstract. The analysis of the thermal characteristics of walls with different 
values of resistance to heat was made. The annual heat loss through one square 
meter of the walls in the climatic conditions of two cities of Ukraine, located in 
different temperature zones was defined. Given the capital investment for 
construction of wall with facade insulation, and annual heat loss, the discounted 
annual costs are presented per square meter of wall at different values of heat unit 
cost. The results of the conducted analysis indicate the need to raise the minimal 
value of thermal resistance of walling constructions of civic buildings under the 
conditions of energy costs rising. 

Key words: walling constructions, thermal resistance, thermal energy price, 
discounted costs. 

Забезпечення енергоефективності будівель є однією з найважливіших 
проблем сучасного будівництва. Особлива гострота цієї проблеми в умовах 
дефіциту та зростання вартості енергоносіїв спонукає до поліпшення теплових 
характеристик огороджувальних конструкцій. Чинні норми проектування 
теплової ізоляції будівель [1] встановлюють мінімально допустимі значення 
опору теплопередачі стін цивільних будівель для першої температурної зони 
(більшість території – 20 регіонів України)  Rq min=3,3 м2×К/Вт і для другої 
температурної зони (5 південних регіонів України)  Rq min=2,8 м2×К/Вт. Для 
будівель, що підлягають термомодернізації, ці вимоги знижуються на 20%, що 
складає Rq min=2,64 м2×К/Вт для першої та Rq min=2,24 м2×К/Вт для другої 
температурної зони. Наведені в [1] значення є дещо вищими від вимог 
попередньої редакції норм [2]. 

Доцільність встановлених вимог до опору теплопередачі та їх подальшого 
підвищення проаналізована в даній статті за величиною приведених витрат, які 
враховують вартість огороджувальної конструкції та видатки на опалення. 
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Розглядаються поширені конструкції стін багатоповерхових цивільних будівель 
[3, 4], які складаються з таких шарів: внутрішня штукатурка вапняно-піщаним 
розчином товщиною 20 мм, цегляна кладка з пустотілої цегли на цементному 
розчині товщиною 510 мм, утеплювач з екструзійного пінополістиролу з 
середньою густиною 30 кг/м3 і розрахунковим значенням коефіцієнта 
теплопровідності λ=0,037 Вт/(м×К), зовнішній опоряджувальний шар з 
цементно-піщаного розчину товщиною 10 мм. У подальших розрахунках 
коефіцієнти теплопровідності усіх матеріалів прийняті за ДБН [2] для 
експлуатації умов А. Товщина пінополістирольного утеплювача, визначена за 
заданим значенням опору теплопередачі стіни 2 ≤ R0 ≤5 м2×К/Вт, змінювалася в 
межах від 30 мм до 160 мм.  

Втрати тепла через огороджувальну конструкцію з відомим опором 
теплопередачі R0 при стаціонарному тепловому режимі визначені на основі 
загальної формули будівельної теплотехніки [2, 5]: 

0

В ЗQ F t
R

τ τ−
= × ×

 ,                                                           (1)
 

де  τВ  і  τЗ – температури внутрішнього і зовнішнього повітря; 
               F – площа ділянки огородження, що розглядається; 
                t – час, на протязі якого відбувається теплопередача 

                     в стаціонарному тепловому режимі. 
У подальших розрахунках площа ділянки огороджувальної конструкції 

приймається рівною 1 м2. Температуру внутрішнього повітря в житловому 
приміщення можна вважати постійною в часі τВ=+20ºС. Час t, протягом якого 
відбувається теплопередача, дорівнює тривалості опалювального періоду, тому 
сезонні та випадкові зміни температури зовнішнього повітря адекватно 
враховуються величиною кількості градусо-діб опалювального періоду Gоп, яка 
визначена за даними [6] і стандарту [7]. 

Підстановка цих даних до (1) дає формулу для визначення втрат тепла (у 
гігакалоріях) через один квадратний метр стіни з відомим опором 
теплопередачі R0 (м2×С)/Вт протягом опалювального періоду: 

0

0,0000206 ОПGQ
R

=  .                                                       (2) 

Річні приведені витрати дорівнюють сумі річних поточних витрат 
(собівартості опалення) і капітальних вкладень, приведених до річного виміру 
за допомогою нормативу порівняльної ефективності: 

     Н У
T

Н У

C CП Q C
Т Т

= × + +  ,     (3) 

де  СТ – ціна теплової енергії (вартість однієї гігакалорії тепла); 
СН і СУ – вартості несучої (цегляна кладка та внутрішня штукатурка) та 

утеплюючої (теплоізоляційний шар і зовнішнє опорядження) частин стіни; 
ТН і ТУ – встановлені терміни експлуатації несучої та утеплюючої частин 

стіни. 
Річні приведені витрати (3) обчислені з урахуванням встановленого 
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терміну експлуатації цивільних будівель ТН=100 років та строк служби 
ефективного утеплювача, який згідно з вимогами норм [2] повинен бути не 
меншим за ТУ=25 років. Вартості одного квадратного метра несучої СН та 
утеплюючої СУ частин стіни визначалися за кошторисним розрахунком з 
урахуванням вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. 

Теплотехнічні розрахунки виконані для міст Полтава та Одеса, які 
знаходяться в першій та другій температурних зонах за картою районування 
[1]. За даними [6, 7] встановлено, що кількість градусо-діб опалювального 
періоду в м. Одеса дорівнює Gоп=2873, а в м. Полтава з більш холодними 
кліматом Gоп=3762. Для обох міст проаналізовано три варіанти ціни теплової 
енергії: 

• ціни, встановлені постановами уряду в 2014 році для кожного міста 
України і опубліковані в [8] (312 грн/Гкал для Одеси і 316 грн/Гкал для 
Полтави); 

• ціни, встановлені постановою уряду в 2015 році для кожного міста 
України [9] (670 грн/Гкал для Одеси і 663 грн/Гкал для Полтави); 

• гіпотетична перспективна ціна в розмірі 800 грн/Гкал. 
Результати розрахунків наведені на рисунку 1 у вигляді залежностей 

приведених витрат від опору теплопередачі стіни. Три кривих відповідають 
трьом вказаним вище рівням цін на теплову енергію. 

               
Рис. 1.  Приведені витрати на 1 м2 стіни при різних опорах 

теплопередачі та цінах на теплову енергію 
 

Наведені на рисунку залежності приведених витрат на 1 м2 стіни від її 
опору теплопередачі дозволяють встановити оптимальне значення опору 
теплопередачі за критерієм мінімуму приведених витрат.  

При цінах 2014 року (нижня крива) найменші значення приведених витрат 
реалізуються при опорі теплопередачі R0 =2,5 (м2×С)/Вт для Одеси та 
R0 =2,9 (м2×С)/Вт для Полтави. Ці значення близькі до нормативних вимог [2], 
які діяли до літа 2013 року. 

 Введення нової ціни на теплову енергію згідно [9] відповідно  
670 грн/Гкал для Одеси і 663 грн/Гкал для Полтави, підвищує оптимальні 
значення опору теплопередачі до R0 =3,7 (м2×С)/Вт для Одеси та 
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R0 =4,2 (м2×С)/Вт для Полтави. Ці значення перевищують сучасні вимоги до 
мінімально необхідного опору теплопередачі стін житлових і громадських 
будівель, встановлені змінами до ДБН [1].  

У випадку можливого підвищення ціни на теплову енергію до 800 грн/Гкал 
при умові збереження сучасного рівня цін на будівельні матеріали опір 
теплопередачі стін необхідно збільшувати до R0 =4,0 (м2×С)/Вт для Одеси та 
R0 =4,6 (м2×С)/Вт для Полтави. При підвищенні цін на будівельні матеріали 
зростання опору теплопередачі повинно бути дещо меншим, ніж прогнозоване 
виконаними розрахунками, але необхідність підвищення вимог до 
огороджувальних конструкцій залишається очевидною. 

Не дивлячись не певну умовність розглянутого модельного прикладу, 
виконаний аналіз вказує на явно виражену тенденцію до подальшого 
підвищення мінімально необхідного опору теплопередачі огороджувальних 
конструкцій цивільних будівель в умовах зростанні вартості енергоносіїв.  
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Аннотация. В статье приведены результаты натурных испытаний 
различных крепежных изделий для многопустотных стеновых плит. На основе 
анализа максимальных вырывающих усилий крепежных изделий выработаны 
рекомендации по подбору оптимального крепежного изделия для испытуемых 
плит. 

Ключевые слова: крепежные изделия, надежность, фасад, нагрузка, 
многопустотные стеновые плиты, несущая способность 

Abstract. This article describes the results of full-scale tests of different 
fasteners for hollow-wall plates. Recommendations on the selection of the optimal 
fixing arrangements for the testing plates were developed on the base of analysis of 
the maximum wresting efforts of fixing arrangements. 

Key words: fasteners, reliability, façade, load, hollow-wall plates, bearing 
capacity 

Вступление. Проведение любых строительных, отделочных или 
ремонтных работ невыполнимо без крепежных изделий. Существуют 
разнообразные виды элементов крепежа, которые используются для решения 
разных задач в зависимости от конструктивных особенностей в условиях 
крайнего Севера.  В связи с этим, следует со всей серьезностью подходить к 
выбору крепежных изделий, так как каждый их вид предназначен для решения 
совершенно определенных задач. 

Обзор литературы. В научных трудах Грановского А.В., Киселева Д.А., 
Цыкановский Е.Ю., Корнилова Т.А. были разработаны методы оценки 
прочности анкерных креплений для фасадных конструкций. 

Однако, в современной практике монтажные и проектные организации 
применяют не обоснованные крепежные изделия в многопустотных стеновых 
плитах из магнезиального цемента, не учитывая несущей способности анкера, 
материала основания и нагрузок. 

Входные данные и методы. На сегодняшний день, одной из актуальных 
проблем является правильный выбор крепежного изделия исходя из требуемой 
нагрузки и основания материала в условиях Севера. 

Испытательным центром «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ» СВФУ проведены 
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испытания по определению вырывающего усилия дюбелей из панелей 
стеновых многопустотных марки «ПСЛ 9.60.300» выпускаемые ООО МИП 
«ВЭЛЛС» (г.Якутск). 

Панели стеновые многопустотные ПСЛ 9.60.276, (300) производятся по ТУ 
5741-001-38701679-2013 предназначены для использования в качестве 
внутренних ограждений, не воспринимающие несущие нагрузки. 

На рис.1.1. показан общий вид многопустотной плиты «ПСЛ 9.60.300» с 
геометрическими размерами 90х600х3000мм (ВхШхД) с семью пустотами 
диаметром 60мм.  

 

 
Рис.1.1. Общий вид панелей 

 
Толщина стенки по вертикали и горизонтали диаметра составляет 20мм 

(рис.1.2.). 

  
Рис.1.2. Толщина стенок по горизонтали и вертикали 

 
Для сравнительного анализа испытания проводились в пустой и 

монолитной части плиты (рис.1.3.).  
 

 
Рис.1.3. Участки испытаний на плите 
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Таблица 1 
Технические характеристики испытываемых креплений 

№ 
обр
азца 

Фото Фирма-
изготови

тель 

Размеры Марк
ировк

а 

Описание 

1. 

 

OMAX Ø6мм L=32мм OMA
X 
Ø8х3
2 

Дюбель для 
гипсокартона. 
Изготавливается из 
нейлона марки ТТ22. 

2. 

 

Не 
установ
лено 

- дюбель Ø9,4мм 
L=48,0мм 
- винт Ø6,0мм 
L=44,34мм 

10. 6. Дюбель 
универсальный 
двухраспорный с 
усиками. 
Жесткий материал 
типа нейлон. 

3. 

 

Не 
установ
лено 

- дюбель Ø5,1мм 
L=53,1мм 
- винт ст. 
фосфатированный 
марки СГД 3.5x55  

6х52. 
14 

Мягкий материал 
типа 
полипропиленовый 
пластик 
 

4. 

 

Не 
установ
лено 

- дюбель Ø5,8мм 
L=50,8мм 
- винт ст. 
фосфатированный 
марки СГД 3.5x55  

Не 
устан
овлен
о 

Жесткий материал 
типа нейлон 
 

5. 

 

Не 
установ
лено 

- дюбель Ø7,3мм 
L=51,9мм 
- ст. оцинкованный 
гвоздь-шуруп 
Ø4,7мм L=58мм  

Не 
устан
овлен
о 

Жесткий материал 
типа нейлон 
 

6. 

 

Не 
установ
лено 

Ø9,6мм L=51,0мм 6/14 Металл. дюбель для 
пустотелых 
конструкций типа 
«Molly». 

7. 

 

Металл. 
трехрасп
орный 
фирмы 
OMAX 

Ø8,0мм L=44,8мм 8х45 Предназначен для 
полнотелых 
оснований 
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8. 

 

Металл. 
трехрасп
орный 
фирмы 
OMAX 

Ø10,0мм L=54,3мм 10х55 Предназначен для 
полнотелых 
оснований 
 

 
Проверка несущей способности дюбелей 
Проведено всего 80 испытаний - 10 раз на каждом образце (5 в пустой 

части и 5 на монолитной).  
а)       б) 

  
Рис.2.3. Общий вид образца №5 а) до ввинчивания б) после ввинчивания 

 
а)      б)    в) 

   
Рис.1.4. Общий вид образца №7 а) до ввинчивания; б, в) после ввинчивания 

                                   а)                                                 б) 

  
Рис.1.5. Общий вид образца №8 а) до ввинчивания б) после ввинчивания 

 
Несущую способность дюбеля можно оценить по следующим признакам: 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 30 



 Том 19. Выпуск 2(39)                                                                  Искусствоведение, архитектура и строительство  

1. По материалу дюбеля, т. е наличие механического разрушения (срез, 
разрыв) самого дюбеля, что характерно для пластиковых дюбелей; 

2. Плохое сцепление дюбеля в плите, характерно для пластиковых 
дюбелей; 

3. Скол основания плиты, т.е. по материалу плиты, характерно для 
металлических анкеров. 

 

 
Рис.1.6. Диаграмма сравнений значений  

 
Заключение и выводы. 
В ходе испытания образцов дюбелей на вырыв получены следующие 

результаты:  
1. Образец № 1, 3, 5, 6. Не рекомендуется использовать для крепления 

предметов на исследуемой панели; 
2. Образец № 2,4 Дюбель рекомендуется для крепления легких предметов 

(картины, кабель-канал электрики, розетки, выключатели и т.д.) 
3. Образец № 7. Рекомендуется для крепления предметов средней 

тяжести (телевизор, люстра и т.д.). 
4. Образец № 8. Рекомендуется для крепления тяжелых предметов 

(навесной шкаф, вытяжные зонты, инженерные системы и т.д.). 
На основании проведенных исследований образцов дюбелей можно 

сделать следующие выводы: 
1. Качество монтажа дюбелей зависит от правильного подбора диаметра 

сверла к несущему к дюбелю. 
2. На качество монтажа дюбелей не влияет сезонность работ, отсутствие 

мокрых процессов. 
3. При сверлении перфоратором с функцией «отбойник» наблюдается 

скол стенки на выходе бура. 
4. Распорный дюбель оранжевого цвета (образец №3) показал себя как 

очень хрупкий и мягкий материал. 
Исходя из результатов, можно порекомендовать следующее: 
1. При сверлении отверстия перфоратором отключить функцию 
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«отбойник», т.к. при этом происходит скол стенки на выходе бура; 
2. При сверлении отверстий рекомендуется применять сверла по дереву, а 

также аккумуляторные шуруповерты; 
3. Рекомендуется применять металлические анкера фирмы «OMAX» 

марки 10х55.  
4. Рекомендуется применять металлические анкера без съемной гайки, 

т.к. при ввинчивании гайки увеличивается высота болта, следовательно, 
требуются работы по срезу лишней высоты болта, что приведет к увеличению 
трудозатрат (чел./час). 

5. Монтаж дюбелей не требует специальной подготовки работника. 
6. Не рекомендуются применять дюбеля из пластикового материала 

(оранжевого цвета), т.к. дюбель является очень хрупким и не долговечным. 
 

Литература: 
1. Киселев Д.А. Современные методы оценки прочности анкерных 

креплений // Технология строительства.- 2008.- №4(59)- С.14-15. 
2. Грановский, А.В., Киселев Д.А., Цыкановский Е.Ю. К вопросу об оценке 

надежности фасадных систем и о распределении ветровых нагрузок на них // 
Строительная механика и расчет сооружений.- 2006.- №3.- С.78-82. 

3. Амбросьев В.В., Корнилов Т.А. К оценке прочности крепления анкеров 
кронштейнов вентилируемых фасадных систем // Жилищное строительство.-
2010, №10.-С.2-4. 

Статья отправлена: 23.04.2015 г. 
©Амбросьев В.В.,  Лукина Н.А. 

 
ЦИТ: 215-071 
УДК 536.2:697.133+691.421-478 

Корепанов Е.В. 
КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН В ВОЗДУШНЫХ ПОЛОСТЯХ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ ЗДАНИЯ 
Ижевский государственный технический университет, имени М.Т. 

Калашникова 
Ижевск, Песочная 7, 426069  

Korepanov E.V. 
CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN AN AIR CAVITY WALLING 

BUILDING 
Kalashnikov Izhevsk State Technical University 

7, Studencheskay St., Izhevsk, 426069 
 

Аннотация. В работе приводятся результаты численного моделирования 
конвективного теплообмена в воздушных прослойках окон и воздушных 
полостях кирпичей и керамических блоков наружных стен здания.  

Ключевые слова: конвективный теплообмен в окнах, теплопередача в 
окнах, конвективный теплообмен в воздушных полостях кирпичей, приведенное 
термическое сопротивление кирпичей.  
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Abstract. The paper presents the results of numerical simulation of natural 
convection in air layers of Windows and air cavities of bricks and ceramic blocks for 
the external walls of the building. 

Key words: convective heat transfer in the Windows, the heat transfer in the 
Windows, convective heat transfer in air cavities of the bricks shows the thermal 
resistance of the bricks. 

Вступление. Ограждающие конструкции зданий (окна и наружные стены) 
содержат замкнутые воздушные прослойки и полости (рис. 1). Воздушные 
прослойки окон являются неотъемлемой частью конструкции окон, а 
воздушные полости к кирпичах и керамических блоков создаются для 
увеличения их термического сопротивления. Без надежного метода расчета 
конвективного теплообмена в полостях невозможно прогнозирование 
теплотехнических характеристик ограждающих конструкциях, поэтому 
математическое моделирование  процессов конвективного и лучистого 
теплообмена в элементах ограждений является одной из фундаментальных 
задач строительной теплофизики.  

 

 
Рис. 1. Воздушные полости в ограждающих конструкциях 

 
Обзор литературы. Конвекция в воздушных прослойках окон 

рассчитывается численными  методами конечных разностей или конечных 
элементов. В большинстве опубликованных работ рассматривается 
прямоугольная полость с теплоизолированными верхней и нижней 
поверхностями  [1, 2] или с линейным законом изменения температуры 
поверхности  [3]. В работе [4] задача решалась с учетом теплопроводности в 
оконной раме, но без учета отвода теплоты в стену. Такая постановка задачи 
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дает  приближенное решение задачи. Точное решение может быть получено 
только при рассмотрении сопряженной задачи конвективного и лучистого 
теплообмена с учетом теплопроводности в оконной раме и стене с оконным 
проемом [5-8]. В работах [9-11] исследовано влияние свойств газа в прослойке 
и теплоотражающих покрытий стекол на сопротивление теплопередаче окна.  

Численное моделирование приведенного термического сопротивления 
штучных строительных изделий (кирпичей и керамблоков) с воздушными 
полостями приведено в [12]. Однако, расчет выполнен для отдельного варианта 
кирпича без подробного анализа процессов конвекции и радиационного 
теплообмена. Более подробные исследования проведены в   [13-17]. 

Основной текст. В инженерной практике для вычисления потерь теплоты 
через ограждения с воздушными полостями используется методы, в основу 
которых закладывается эквивалентная теплопроводность воздушной 
прослойки: прослойка  рассчитывается как твердое тело с теплопроводностью 

( ) лэ Nu1 λ++λ=λ , где  λ – теплопроводность воздуха, лλ – эквивалентная 
теплопроводность излучения.   

На рис. 2 приведены результаты численного эксперимента для воздушных 
прослоек двойного и тройного остекления (однокамерный и двухкамерный 
стеклопакет).  

 
Рис. 2. Число Нуссельта воздушных прослойках остекления 

 
Как для внутренней, так и для наружной прослоек тройного остекления 

точки лежат выше точек для прослоек двойного остекления. Если сравнивать 
значения чисел Нуссельта для внутренней и наружной прослоек тройного 
остекления, то значения для  наружной прослойки больше, чем для внутренней 
прослойки. 

Для двойного остекления получено критериальное уравнение: 
( ) 2402470

тк Ra3140Nu ,, h, −δ= . 
Для внутренней прослойки тройного остекления получено уравнение: 

( ) 2402630
тк Ra2920Nu ,, h, −δ= , 

а для наружной прослойки тройного остекления уравнение: 
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( ) 240250
тк Ra3190Nu ,, h, −δ= . 

Число Рэлея изменялось в пределах 7,8⋅103…8,7⋅105, а относительная 
высота δ/h  в пределах 16,5…100. Попытка получить общее критериальное 
уравнение для внутренней и наружной прослоек привело к увеличению 
погрешности аппроксимации до 14 %.  

На рис. 3 приведены результаты численного эксперимента для числа Nu 
замкнутой воздушной полости кирпичей и керамблоков.  

 

 
Рис. 3. Число Нуссельта замкнутой полости в кирпичах 

 
Число Нуссельта замкнутой полости в кирпичах зависит от числа Рэлея, 

относительной высоты h/δ  и относительной шириной  l/δ. При этом, 
увеличение  h/δ  от 0 до 1 приводит к росту Nu, а увеличение  h/δ  от 1 до  15 – 
снижению Nu (рис. 3).  

Обработка данных численного эксперимента позволила получить 
критериальные  уравнения для определения числа Нуссельта. 

Для вертикальной полости с h/δ =1,0…15, l/δ=0,1…1,0  (рис. 1, а и в) при 
числах Рэлея   Ra=1500…11,6⋅106: 

( ) ( ) 425015902650Ra1980Nu ,,, lh, δδ= − . 
Для вертикальной полости с h/δ =1,0…15, l/δ =1,07…15,0 (рис. 1, б) при 

числах Рэлея Ra=1500…11,6⋅106:  
( ) ( ) 44101180230Ra2660Nu ,,, lh, δδ= − . 

Для широкой горизонтальной полости с h/δ =1…0,067, l/δ =1,0…15  (рис. 
1, д и е) при числах Рэлея Ra=1000…6⋅106:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )[
( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )]. 3360028209020001260

00490310711623314expRa00750Nu
223

232290

δδ−δδ−δδ+δ+

+δ−δ−δ+δ−δ=

lh,lh,lh,l,

l,l,h,h,h,, ,

 Для узкой горизонтальной полости с h/δ =1…0,067, l/δ =0,067…1,0 (рис. 
1, г) при числах Рэлея Ra=1000…6⋅106: 
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( ) ( ) ( ) ( )[
( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )].lh,lh,lh,l,l,

l,h,h,h,, ,

δδ−δδ−δδ+δ+δ−

−δ+δ+δ−δ=
2232

322750

9425009833651093

0922105191416expRa005180Nu
 

Число Рэлея ( )atg νδ∆β= 2Ra  вычисляется по разности ∆t средних 
температур поверхностей нормальных к вектору плотности теплового потока. 
Здесь g – ускорение свободного падения, β – коэффициент температурного 
расширения воздуха, а – коэффициент температуропроводности воздуха, ν – 
коэффициент кинематической вязкости воздуха. 

Заключение и выводы. Были рассмотрены результаты численного 
решения задачи конвективного теплообмена в воздушных прослойках окон 
(стеклопакетах) и в воздушных полостях кирпичей и керамических блоков. 
Применение приведенных критериальных уравнений для расчета числа 
эквивалентной теплопроводности воздушных полостей снижает погрешность 
расчета приведенной теплопроводности изделий с полостями на 20-40% по 
сравнению с используемой формулой Михеева [11].  
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Аннотация: В статье приведена техника и методы получения талой 
воды, которые основаны на различных температурах и скоростях замерзания 
чистой воды и воды, содержащей примеси. Была измерена вязкость всех 
компонентов и сравнена с конкретным образцом воды. 

Ключевые слова: вода, лед, талая вода, вязкость, всхожесть семян. 
Abstract: To the article a technique and methods are driven receipts of the 
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melted water, that is based on different temperatures and speeds of freezing of clean 
water and water, containing admixtures. Viscidity of all of the tools was measured 
and compared to the certain standard of water. 

Key words: water, ice, melted water, viscidity, germination of seed. 
Вступление. В последние несколько лет возрос интерес к воде 

обработанной разными способами (омагничиванием, замораживанием и т. д.). 
Часто интерес к результатам обработки воды можно охарактеризовать как 
нездоровый, хотя большинство людей связывают необычные свойства воды 
именно со здоровьем. Авторы придерживаются мнения, согласно которому ко 
всем результатам обработки воды необходимо подходить с научной точки 
зрения, изучая свойства воды точными приборами и добиваясь 
воспроизводимости опытов. 

В данной работе приводиться классификация способов получения талой 
воды в домашних условиях и некоторые результаты изучения ее физических 
свойств. 

Обзор литературы. Свойства воды, полученной после размораживания 
льда, первоначально замороженного рассмотрены детально в [1], где 
проводиться анализ результатов исследований воды точными физическими 
методами. Некоторые особенности талой воды обсуждаются в [2], а в [3] 
критикуется недостаточная заинтересованность во всестороннем исследовании 
талой воды. Необходимо отметить описание способов получения талой воды в 
сети Интернета. 

Входные данные и методы.  
Обоснование техники получения талой воды 

Техника и методы получения талой воды основаны на различных 
температурах и скоростях замерзания чистой воды и воды, содержащей 
примеси. Установлено опытным путем, что лед образовываясь, захватывает 
примеси в начале и в конце своего образования. Поэтому необходимо при 
получении льда (растапливая который получают талую воду) исключить 
первую группу его кристаллов, а после замерзания основной части воды 
удалить незамерзшие остатки. 

Согласно [1] в обычной воде содержится очень небольшое количество 
тяжелой воды, которая замерзает при +3,810с; возможно что для того, чтобы 
исключить попадание тяжелой воды в организм человека (она, как известно, 
подавляет все живое) и удаляют при реализации некоторых способов первые 
кристаллы льда. В дальнейшем сначала замерзает чистая вода, а большинство 
примесей остается в растворе. 

Способы получения талой воды 
I способ Лабза А.Д. Наливают 1,0-1,5 литровую банку воды из-под крана. 

Накрывают банку пластмассовой крышкой и ставят в морозильную камеру 
холодильника на прокладку из картона (для теплоизоляции дна). Через 
некоторое время примерно половина банки воды превратиться в лед – двух-
компонентная система, состоящая из льда (фактически чистая замерзшая вода 
без примесей) и незамерзающего «рассола» подо льдом, содержащего сами 
примеси. Затем водный «рассол» удаляется, а лед размораживается и талая вода 
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используется. 
Для достижения большего эффекта вначале рекомендуется пропустить 

водопроводную воду через любой бытовой фильтр и начать замораживать. 
Затем, когда образуется тонкий первый слой льда, его удаляют и повторно 
замораживают воду до половины объема и удаляют незамерзшую фракцию 
воды. 

II способ Маловичко А. Сосудом, в котором происходит замораживание 
является эмалированная посуда. Вода отфильтрованная или обычная 
водопроводная так же как и в предыдущем способе ставится в морозильную 
камеру холодильника, а через4-5 часов достают емкость. Поверхность воды и 
стенки сосуда покрыты тонким слоем льда (очевидно, что основную роль 
играет объем сосуда). Воду сливают в другой сосуд, а образовавшийся лед 
удаляют (этот лед содержит примеси и тяжелую воду). Когда оставшаяся после 
удаления льда вода замерзает на две трети, незамерзшую воду сливают, а лед 
растапливают при комнатной температуре, таким образом получена талая вода. 

III способ братьев Зелепухиных. Соответствующий сосуду объем 
водопроводной воды доводят до температуры 94-960С, когда в воде появляется 
множество мелких пузырьков, но образование крупных еще не началось. Таким 
образом происходит дегазация воды, т.е. удаление из нее растворенных газов. 
После этого воду быстро охлаждают и затем замораживают и размораживают 
по стандартной методике (способ I). 

IV Андреева Ю.А. Автор предложил объединить два предыдущих метода, 
т.е. подвергнуть талую воду дегазации, а потом снова заморозить. 

Данные исследования.  
Авторами были получены образцы льда и «рассола» в результате 

использования способов I,II, III. С помощью капиллярного вискозиметра типа 
ВК системы Пинкевича была измерена вязкость всех компонентов и сравнена с 
контрольным образцом воды. Естественно, вода для всех опытов бралась из 
одного резервуара объемом 5 литров, заполненного из водопровода. Вязкость 
«рассолов» и талой воды измерялась во всех случаях при одинаковой 
температуре +120С. Измерение вязкости производилось от 3 до 5 раз с каждым 
образцом. 

Замораживание воды проводилось в бытовой морозильной камере при 
поддержании в ней постоянной температуры – 80С. 

Результаты.  
В результате наблюдается не всегда повторяющаяся закономерность 

уменьшения вязкости воды (по сравнению с другими образцами), полученной в 
результате первоначально образовавшегося льда в способе II. 

Например, в одном из опытов была получена вязкость этого образца, 
равная ν=0,01082 см2/с, вязкость воды контрольного образца ν=0,01126 см2/с, а 
вязкость при той же температуре по формуле Пуазейля ν=0,0123 см2/с. 

Кроме измерений вязкости проводилось испытание на всхожесть семян 
кресс-салата, которые поливались всеми образцами воды. Использовался грунт 
«Виторф» «Грунт универсальный». Семена сажались по 20 штук на глубину 3-5 
мм. Всхожесть и величина всходов наблюдалась каждый день из 7 дней; все 
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образцы воды показали одинаковые результаты за исключением воды от 
образовавшегося первоначального льда в способе II; хуже всего (по величине и 
численности) взошли семена, поливаемые этой водой. 

Заключение.  
Все четыре рассмотренных способа одинаковы по сути физики явления и 

отмечаются лишь техникой исполнения. Нестандартными действиями можно 
признать удаление самых первых образующихся кристаллов и дегазация воды 
перед замораживанием. 

Несколько необычными представляются результаты уменьшения вязкости 
воды, получающейся после таяния льда, который образовался в самом начале 
замерзания. Возможно, что он содержит тяжелую воду, вязкость которой 
превосходит вязкость обычной воды, но количество тяжелой воды настолько 
мало, что на вязкость испытуемой воды повлиять не может. 

Выводы.  
1. Вязкость «рассолов» и талой воды, полученных способами I, II, III 

практически не отличалась от вязкости воды необработанной. 
2. Слабая тенденция и уменьшению вязкости замечена для растаяшего 

первоначального льда в способе II. Поливка семян этим образцом воды также 
дала худший результат. 
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Анотація. Земельна реформа як основна складова аграрної політики 
виявила значну кількість складних, багатогранних проблем, пов’язаних з 
оцінкою ефективності використання землі в ринкових умовах господарювання. 
Основним результатом земельної реформи є визнання інституту приватної 
власності на землю. Ринкові перетворення в аграрному секторі національної 
економіки України призвели до радикальних змін у формах власності на землю 
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та земельних відносинах, які обумовили включення землі в ринковий обіг та 
поступове формування ринку сільськогосподарських земель. Включення землі у 
цивільний обіг сприяєтиме становленню нових форм господарювання на селі, 
зростанню обсягів сільськогосподарського виробництва, залученню в аграрний 
сектор економіки інвестицій.  

У статті розкриваються основні теоретичні аспекти формування 
ринкових рентних відносин у сільському господарстві України. Автори 
аналізують форми диференціальної та абсолютної ренти та вплив 
економічних факторів на розмір земельної ренти.  

Ключові слова: земельний ринок, ринок сільськогосподарських земель, 
інфраструктура ринку земель, рента, ринкові рентні відносини, 
диференціальна рента, абсолютна рента, ціна землі. 

 Abstract. Land reform as the main component of agrarian policy has identified 
a significant number of complex, multifaceted problems associated with assessing the 
effectiveness of land use under market conditions. The main result of the land reform 
is recognition of the institution of private ownership on land. Market transformations 
in the agricultural sector of Ukrainian national economy led to radical changes in 
the forms of land ownership and land relations, which stipulated inclusion of land 
into market circulation and gradual formation of the agricultural land market. 
Inclusion of land in the civil circulation will promote establishment of new forms of 
economic activity in rural areas, the growth of agricultural production, obtain funds 
for the agricultural sector.  

The article covers the basic theoretical aspects of market rent relations in the 
agriculture of Ukraine. The authors study the forms of differential and absolute rent 
and the impact of economic factors on the size of land rent. 

Key words: land market, agricultural land market, infrastructure of the land 
market, market rent relations, differential rent, absolute rent, price of the land. 

Introduction. Formation of an effective and transparent market for agricultural 
lands has become one of the crucial tasks of the land reform in Ukraine in recent 
years. The civilized land market in Ukraine will develop in an evolutionary way 
along with the formation and progress in the agricultural sector. Full-fledged market 
of agricultural lands should be preceded by: creation of the appropriate legal 
framework; availability of lands as an object of purchase and sale; social and 
economic motivation for sellers of land to enter the land market; presence of solvent 
buyers of land; creation of organizational and legal mechanism for registration of 
contracts to deal with land transactions; elaboration and introduction of state 
regulation of land market at different levels of management. 

An essential condition for the creation and functioning of the civilized market of 
agricultural lands in Ukraine should be formation of the land market infrastructure 
that will provide: organization and holding of land tender; implementation of 
mortgage transactions with allotments; activity of the subjects of evaluation 
operations for expert money estimation of land; providing consulting and information 
services. 

Review of the literature.  
The theory of rent has fundamental methodological grounds, presented in the 
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works of theorists of classical (F. Quesnay, A.R.J. Turgot, W. Petty, D. Ricardo, A. 
Smith et al.) marxist (K. Marx et al.) and neoclassical (J. B. Clark A. Marshall et al.) 
schools of political economy. Theoretical aspects of land relations, rent policies in 
agriculture, problems of reforming property relations and formation of the 
agricultural land market, and its infrastructure were researched by the Ukrainian 
scientists, such as V.M. Budziak, V.P. Halushko, D.I. Hnatkovych, A.P. Haidutskyi, 
A.S. Danylenko, O.I. Kovaliv, V.Ya. Mesel-Veseliak, O.Ya. Korchynska, B.Y. 
Paskhaver, P.T. Sabluk, G.Ya.Steblii, A.H.Tyhonov, A.M. Tretiak, M.M. Fedorov, 
V.V. Yurchyshyn; Russian scientists – I.M. Buzdalov, V.A. Horemykin, 
I.A.Ikonytska, Ye.S. Karnauhova, D.S. Lvov, V.M. Hlystun et al. 

At the same time some issues of regulation of land relations in agriculture 
towards the formation of the land market remain relevant and require further study, 
namely, the problem of determining the efficiency of agricultural enterprises 
depending on market mechanisms in the sphere of land, formation of market rent 
relations in agriculture of Ukraine and the market price of plots of agricultural lands, 
establishment and operation of the elements of land market infrastructure. The 
timeliness of these issues, their theoretical and practical importance has determined 
the choice of the topic for research. 

Input data and methods of research.  
The authors carried out the research using the dialectical method of cognition, 

according to which all phenomena and processes are considered in correlation and 
development. To achieve the objectives determined in the article we applied diverse 
research methods: the historical method, the method of systemic approach, the 
abstract and logic method, analysis and synthesis; the method of grouping and 
correlation-regression analysis. 

Results. Discussion and analysis.  
Land relations are largely rent relations due to the fact that the land rent acts as a 

regulatory factor in land relations. It is an economic form of the land ownership 
through rental relationships and plays an important role in pricing. Moreover, the 
land rent forms the price of land, which is an enormously important factor at the 
present stage of development of agriculture in Ukraine – the stage of entering the 
market. 

Rent is a form of realization of economic ownership that is why the change in 
property relations leads to the new forms of the land rent. 

In the time of feudalism rent as an economic form of realization of a feudal lord 
ownership on land appeared first as serfdom, later – rent-in-kind, which was replaced 
by rent in cash during the collapse of feudalism. 

Land rent under capitalism takes the form of rental payments to a landowner for 
the temporary use of land. 

In conditions of commodity-money relations in Ukraine there appears a special 
form of revenue related to the formation of the land rent. In this regard, labour 
productivity in agriculture depends on natural factors such as climatic and biological 
conditions, chemical and physical composition of land etc. Depending on these 
factors, the same amount and quality of work can be presented in a greater or lesser 
quantity of products, obtained values [8, p.4]. 
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However, no matter how important the role of natural factors is, an agricultural 
product is a result of human labour. The leading role in the development of 
agricultural production always belongs to economic factors. This provision is 
particularly important for understanding of the essence of rent relations in agriculture. 

An important condition of the origin of the land rent is the limited supply of 
land. The scarcity of land, inelasticity of its supply is the most important factor that 
determines the peculiarities of pricing in agriculture and, thus, the formation of the 
land rent. According to G. Steblii, the land rent is a fee for the use of land or other 
natural resources, the supply of which is limited [10, p.167]. 

The word ‘rent’ comes from Latin reddita - return, pay.  In the economic 
dictionary this term refers to income from capital, land or property which the owners 
receive regularly without being engaged in entrepreneurial activities. 

W. Petty is considered to be the founder of the scientific theory of rent. In his 
"Treatise of Taxes & Contributions" (1662), he identifies rent with all the added 
value created in agriculture. Subsequently, the theory of rent was developed by such 
renowned economists as Adam Smith and David Ricardo. The interpretation of the 
land rent was also given by physiocrats F. Quesnay and A.R.J. Turgot, who justified 
the primacy of natural forces in creation of the land rent, and, therefore, the 
possibility of creating additional value only in agriculture. K. Marx distinguished two 
types of the land rent: differential (studied by Adam Smith and David Ricardo) and 
absolute (developed by K. Marx himself) [5, p.38]. 

Regardless of the form of land ownership, an additional income from the land 
known as differential rent is created. The monopoly on land as an object of 
management is the main reason of its origin. The emergence of this monopoly means 
the existence of separated producers in the system of commodity-money relations and 
the unique synthesis of existing natural and economic conditions for the formation of 
differential rent. 

The first natural condition for the existence of differential rent is differences in 
the natural fertility of the land and the location of allotments in regard to the market. 
The development of science and technology, the widespread use of advances in 
agriculture reduce these differences but can not eliminate them at all. 

Households located on the more fertile lands create additional net income. The 
households situated on inferior lands do not have such income. If all households 
obtained additional net income, the monopoly on land as an object of management 
would disappear. 

The second natural condition of formation of the differential land rent is land 
scarcity which means that the land is limited in space, and especially the lands with 
better fertility. The agricultural products grown on the best and good plots of land can 
not satisfy the needs of society. Therefore, lands relatively poorer in terms of fertility 
and location are included into economic circulation. If the products produced on the 
best lands satisfied the needs of society fully, the monopoly on land as an object of 
management would disappear [8, p.5]. 

Households situated on the best plots of land, produce more output per unit of 
land area. They obtain additional product which forms the material basis of 
differential rent. 
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The necessary economic condition for transformation of this surplus product 
into differential rent is the existence of commodity-money relations and the 
peculiarity of the law of value in agriculture. This peculiarity means that the social 
value of agricultural products is determined by the average expenditure of socially 
necessary labour in the households situated in worse location on the lands with 
inferior fertility, with an average level of organization of production. 

Thus, the households located on the best and good lands have individual value 
of agricultural products that are below the social value. However, they distribute their 
products at prices determined by the value on the worse lands. This makes it possible 
to receive additional net income, which is formed above the average net income. 

There are two forms of differential rent – the first and the second. 
The first differential rent is an additional net income obtained as a result of more 

productive labour on the lands with better fertility and location. 
The second differential rent arises as a result of the increase of land productivity 

due to the use of more efficient means of production. 
Among all households, only those that use the best lands obtain the second 

differential rent. The households that make additional investments into the worse 
lands obtain innovative revenue instead of the second differential rent. 

The interrelationship of the first and the second differential rent is seen in the 
fact that they are based on the use of land fertility. However, the first differential rent 
is associated with natural fertility of soils, whereas the second one – with the 
economic soil fertility. 

It is worth noting that V.M. Budziak believes that land rent exists even on the 
lands that have no soil cover, since eventually this cover may form naturally or as a 
result of human activity. In this case, the first differential rent is virtual [1, p.12]. 

There is also the absolute rent.  It exists in countries with dominant private 
ownership on land and inter-branch competition. The reason of the absolute rent is 
the monopoly of private ownership on land, which allows the high rate of profit in 
agriculture above the average rate of profit. Thus, the absolute rent is a form of the 
land rent to be paid by the owner for any plot of land regardless of its fertility and 
location. As a result of the progress of scientific and technological revolution in 
agriculture, agribusiness monopolization, integration of agriculture with processing 
industries, there is a gradual convergence of the organic composition of agricultural 
capital with industry that leads to reduction of the absolute rent [6, p.134]. 

Taking into consideration that private ownership concerns only plots of land, but 
not the land and its natural resources, the mechanisms of obtaining balanced profits, 
according to O.I. Kovaliv, should distinguish between interests and be founded on the 
new rental basis, namely: 

The first rent is part of profit paid by all entities for the use of land and its 
natural resources. The rate of the given rent is determined by the quality of locality of 
soils, water quality, flora and fauna, the location of the resource and land 
development, and other factors. The rate of this rent can not be lower than the second 
rent. 

The second rent is part of profit, which the owner of the land receives as a result 
of personal use or lease. The rate of this rent can not be lower than the bank interest 
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rate on the real value of the plot of land. 
The third rent is part of profit which is formed by additional work as incentive 

remuneration for thrifty attitude towards the land and its natural resources. This share 
of profit remains fully in the hands of the users of such resources and is not subject to 
taxation. 

The fourth rent is part of profit, which is formed as a result of monopolistic 
actions. These actions are aimed at the rational and effective use of land and its 
natural resources, at stimulating the previous rents and are regulated by the relevant 
legislation [4, p.96]. All four rents are interrelated with each other and all parties 
using and consuming natural resources, on the one hand, and the state, on the other. 

Various plots of land differ in terms of the level of productivity. Therefore, the 
higher rent will be set on the more fertile plots of land. The higher rent will also be 
set on the plots of land located closer to markets and consumers of agricultural 
products. 

The land in Ukraine is used on a paying basis. According to the Land Code of 
Ukraine and the Law of Ukraine "On Payment for land" [3] the land owners and land 
users pay annually for the land in the form of land tax or rent, which is determined 
depending on the quality and location of the land based on its cadastral evaluation. 
Consequently, the land tax and lease payments include rental income [2, p.126]. 

The amount of rent payment is set by the agreement of the parties in the lease 
contract. As a result of increasing of land productivity due to the use of more 
effective means of production, the surplus income rises. By the end of the contract it 
reaches the lessee in the form of rental income. In order to encourage intensification 
of agriculture it is advisable to optimally divide the second form of rental income 
between the landowner and the tenant. The tenant should be interested in additional 
investments into land, and for this purpose, the certain of rental income must be left 
with him. 

Rental income is typically used to finance measures for rational use and 
protection of land, increasing soil fertility; land management, land cadastre 
procedure; reimbursement to landowners and land users associated with management 
on lands of inferior quality; economic incentives for landowners and tenants. 

There is a trend in modern literature on rental relationship, according to which 
all natural resources should belong to public property and all rental income – to 
budget revenues [7, p.46]. From the theoretical position, this point of view does not 
differ much from the idea of public ownership on all means of production. From 
practical positions,  it is not confirmed by the experience of developed countries, 
where the state, operating only by tax levers, is able to mobilize the budget and 
distribute any part of GDP (Gross Domestic Product) to the needs of society – from 
30% (US) to 60% (Sweden) [9, p.76]. 

In the market economy, private ownership on natural resources should be seen 
as the norm, and respective owners – as equal investors. Only from these positions it 
is possible to build the mechanism of withdrawal of part of rental income into the 
state budget. Ownership on the natural resource, like any property, may be subject to 
property tax, and rental income to corresponding taxes on income according to a 
progressive scale. But the level of tax burden should be the same for investors - the 
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owners of natural and other assets. The order of taxation determined by the relevant 
regulations, the average rates of land tax and rent amount limits on land is set by the 
Verkhovna Rada of Ukraine. 

Rental income is typically used to: finance measures for rational use and 
protection of land, increasing of soil fertility; land management and land cadastre; 
reimbursement to landowners and land users associated with management on the 
lands of inferior quality; economic incentives for landowners and tenants. 

Summary and conclusions.  
To sum up, we can state that the concept of the land rent is complex and 

multifaceted due to the tight combination of natural and economic factors in the 
process of its formation. The land rent is an objective phenomenon since the 
fundamental principle of its origin is fertility of the soil, which makes it possible to 
raise productivity and obtain the amount of agricultural produce that exceed the needs 
of farmers. However, the nature only creates the potential for the emergence of the 
land rent, whereas the actual implementation of this potential is affected by economic 
factors. It is a range of economic factors (the level of prices on the agricultural 
produce, the amount of the rent, etc.) that affects the amount of the land rent 
remaining in agriculture. However, the consequences of transformational crisis in 
Ukraine still remain unresolved both in the volume of agricultural production as well 
as in agricultural pricing, where it is necessary to restore the reproductive price level 
which provides, inter alia, the rental payments required for effective land use. Hence, 
today, the priority objectives include: further improvement of legal framework for the 
land rent functioning; revision of legal documents regulating the activities of the 
subjects of the land rent relations considering the natural, economic, cultural and 
historical peculiarities of formation of the land rent in Ukraine; creating conditions 
that provide effective protection of property rights on agricultural lands.  
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Анотація. Сакральне мистецтво завжди впливало на духовний розвиток 

людства, формувало уявлення про закони життя, про становище індивідуума в 
суспільстві, і цим самим стало основою для поглиблення релігійної віри. 
Сакральне мистецтво – це той вид мистецтва, який з моменту виникнення 
релігії і до сьогодення залишається маловивченим феноменом людської 
свідомості, хоча має тисячолітню історію. У роботі на основі комплексного 
аналізу й узагальнення опублікованих праць розкриваються витоки, історичні 
етапи розвитку українського сакрального мистецтва, його художньо-
стилістичні відмінності. Автор визначає основні аспекти становлення, 
формування та розвитку сакрального мистецтва в сучасній Україні, роль та 
значення традицій у цьому процесі. 

Ключові слова: Україна, сакральне мистецтво, ікона, іконопис, 
іконографія, стінопис.  

Abstract. Sacred art has always influenced the spiritual development of 
mankind, formed ideas about the laws of life, the position of the individual in society, 
and thereby became the basis for the deepening of religious faith. Sacred art is such 
kind of art that since the emergence of religion and to the present remains 
understudied phenomenon of human consciousness, although it has a thousand-year 
history. On the basis of comprehensive analysis and synthesis of published works the 
paper reveals the background, historical stages of Ukrainian sacred art, and its 
artistic and stylistic differences. The author defines the main aspects of the formation, 
the formation and development of sacred art in the modern Ukraine, the role and 
importance of traditions in this process 

Key words: Ukraine, sacred art, icon, icon painting, iconography, wall painting. 
Вступ.  
Традиції українського сакрального мистецтва - давні, вони відзначаються 
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високою естетичністю. Ці глибокі моральні традиції формували християнську 
духовність і наш національний менталітет, посідали чільне місце в 
державотворчій справі. Сакральне мистецтво завжди впливало колосальною 
енергією на духовну сферу людини та формувало специфічні стани, які ставали 
основою для поглиблення релігійної віри. Як стверджував Є. Л. Фейнберг: 
«Надзавдання мистецтва полягає перш за все у тому, щоб піднести рух душі 
над рухом розуму. І воно вирішує це завдання» [10]. Сакральне мистецтво - не 
виключення, а, навпаки, це «надзавдання» детермінується та поглиблюється 
сенсовим навантаженням певного релігійного вчення. 

Актуальність дослідження визначається відсутністю всебічних наукових 
знань про історію і особливості розвитку українського сакрального мистецтва, 
постійною небезпекою знищення при сучасних реконструкціях іконопису 
українських церков, що потребує їх детального дослідження, реальними 
практичними потребами сучасного сакрального мистецтва, пов'язаними з 
широкомасштабними будівництвом, оздобленням й обладнанням церков в 
Україні. Поглиблення знань з історії сакрального мистецтва України дає 
методичне обґрунтування для теоретичних і практичних пошуків національної 
своєрідності сучасного сакрального мистецтва України. 

Огляд літератури.  
Особливою сферою творчої діяльності, що є символом і втіленням 

духовної атмосфери суспільства, є сакральне мистецтво. Вагомий внесок у 
дослідження іконічного мистецтва належить українським дослідникам М. 
Поповичу, О. Потебні, О. Шевченко, які розробили методологію дослідження 
художнього образу, а також російським ученим В. Бичкову, В. Лєпахіну, що 
склали загальну картину розвитку цієї категорії в різних культурних традиціях 
як способу узагальнення світоглядних вимірів тієї чи іншої епохи. У контексті 
української культури роль ікони та її функції щодо формування національної 
свідомості розглядає Д. Степовик. Проблемам іконопису присвячені також 
праці С. Абрамовича, С. Кримського, Л. Мартиненко, І. Федя, Є. Яковлева. 
Богословське значення української християнської традиції розкрили І. Іванчо, 
Я. Креховецький, Ю. Катрій, В. Овсійчук. Відновлення зацікавленості 
релігійною тематикою в пострадянській Україні привело до появи праць, в яких 
досліджується становлення, формування та розвиток сучасного українського 
сакрального мистецтва (Д.Крвавич, І.Довганюк, М.Станкевич).  

Однак, вивчаючи різні види сакрального мистецтва, значна частина 
сучасних українських науковців віддає перевагу релігієзнавчим проблемам; У 
більшості  досліджень бракує комплексного аналізу. 

Мета дослідження полягає у виявленні закономірностей та специфіки 
розвитку українського сакрального мистецтва, з'ясуванні ролі етномистецьких 
традицій, їх збереження та трансформації в різних історично-культурних та 
соціально-економічних умовах. 

Вхідні дані та методи дослідження. Методологія дослідження побудована 
на системному підході .Для реконструкції  історичного процесу еволюції 
сакрального мистецтва використано метод історичного аналізу. Хронологічний 
метод застосований для послідовного викладу фактичного матеріалу та 
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окреслення основних етапів розвитку сакрального мистецтва; ретроспективний 
— для пошуку джерел іконографії та художньо-стилістичних особливостей 
мистецтва. 

Результати. Обговорення та аналіз.  
Сакральне мистецтво — мистецтво, основою якого є віра в Бога, релігійне 

життя і, відповідно,- релігійні символічні дії, тобто обряди. Очевидно, що 
символізм є однією з його характерних рис. Так, у сиву давнину символи 
використовувались для зображення християнських божеств та сил. 
Найпоширенішими символами  вважалися хрест (символ віри,безсмертя), голуб 
(символ істини та чистоти, вівця (символ непорочності, невинності), змія 
(символ зла) та інші. Однак, символи відіграють лише роль стимулятора для 
виникнення ідеї у свідомості людей [3]. 

Упродовж усього періоду існування українського народу церква для нього 
була чи не єдиним джерелом духовної сили, сімейного благополуччя та 
добробуту. Церква була святим місцем, котрому надавали особливого значення, 
вважали її оберегом, що захищав від злих сил, нападів ворогів. Не дарма до 
церкви приносили маленьких дітей, щоб ті отримали благословення та щасливу 
долю. Не обходили її стороною й тоді, коли одружувались, чи помирали. Варто 
зауважити, що й по сьогоднішній день це джерело духовної сили залишається 
незмінним для більшості українців. 

Сакральне мистецтво, одночасно з опорою на релігію, є об’єктом творчості 
багатьох архітекторів, скульпторів, іконописців. Це стосується й архітектурного 
образу, і внутрішнього оздоблення церков.. Зароджене у формах стилістики 
візантизму, засвоївши стильові течії європейського мистецтва, українське 
церковне мистецтво завжди прагнуло власної національної ідентифікації, 
інтерпретуючи усталені канони, типи, сюжети через призму національного 
світосприйняття [8]. Так, намагаючись виразити через твори сакрального 
мистецтва свій рівень духовної культури, митці створювали просто шедеври. А 
завдяки тому, що кожен з них мав свої особливі творчі нахили та здібності, всі 
зразки церковного мистецтва є унікальними та неповторними. 

Після прийняття Володимиром Великим християнства, почали 
споруджуватися храми. Паралельно з поширенням їх будівництва розвивався і 
такий вид мистецтва, як іконопис (вид культового станкового живопису). 
Перші ікони в Україні були візантійського походження. Найстарші ікони, які 
збереглися до нашого часу, датуються ХІ–ХІІ ст. Це були ікони писані на 
дереві, а також викарбувані на камені (стеатит, шиферний камінь).  

Київські ікони ХІ-ХП ст. – «Богоматір Велика Панагія», «Св. Георгій», 
«Благовіщення», «Ангел Золоте волосся», «Нерукотворний Спас», «Успіння», 
«Дмитрій Солунський», «Деїсіс зі Спасом-Емануїлом» - становлять феномен 
своєї епохи, і жодна ікона в інших умовах згодом не повторить їх величаву 
епічність і виняткову цільність відтворених характерів. У тих ідеальних образах 
київських ікон відбиті свіжість почуттів, краса пробудженого творення, ні з чим 
незрівняна поетична образність 

Відомим іконописцем давньоруського періоду вважається монах Києво – 
Печерської лаври Аліпій Печерський. Важливим етапом його творчості є кінець 
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ХІ – поч. ХІІ ст. Розпис найбільшої частини Собору Успення Богородиці в 
Печерській Лаврі – творіння його рук, котре славиться своєю майстерністю та 
оригінальністю. 

Деякі ікони були в Україні особливо шановані, славилися як чудотворні і 
часто ставали предметом воєнної здобичі або дарування. Найвідоміші з них: 
Вишгородська (ХІ ст.), Ігоревська (ХІ ст.), Чернігівська (ХІІ ст.). Печерська 
(ХІV ст.), Холмська, Зарваницька, Самбірська, Волинська Богородиця, та інші 
[4]. Прикро, та багато хто з іконописців залишився невідомим. Єдиною, проте 
дуже цінною згадкою про них являється їхня творчість – ікони, що є прикрасою 
не одної церкви, не одного музею, не одного дому… 

До монголо-татарської навали В Київській Русі налічувалось близько 10 
тисяч церков. Всі вони були прикрашені стінописами, мозаїками. У храмах, у 
більшості вже знищених, зберігалось близько 85 тисяч примірників 
пергаментних рукописів, які часто-густо є поодинокими джерелами для 
дослідження стінописного і художнього здобутку тієї доби [6]. 

Від середини ХІІІ до середини ХІV ст. іконопис припинив свій розвиток на 
більшій частині території України. Причиною такого тимчасового «застою» 
стали монголо-татарські набіги на східну й центральну Україну. Сакральне 
мистецтво потерпало від численних нападів орд, та інших зовнішніх, а інколи й 
внутрішніх обставин. Таким чином, іконопис мав змогу розвиватися лише на 
Західній Україні. Варто зауважити, що ця частина нашої країни гідно впоралась 
із завданням збереження й відновлення культурної спадщини українського 
народу. Згодом, з розвитком в Західній Україні сакрального мистецтва, у 
галицькій іконі з'явилися своєрідні особливості. Завдяки великій кількості 
екземплярів, які збереглися до наших часів, та їх високій якості, галицька ікона 
займає ключове місце в українській іконографії [2]. 

Іконографія Закарпаття, Словаччини та Лемківщини – це дуже цікаве 
церковно-історичне явище, яке розвинулося у ХV – ХVІІ ст. У той час меценати 
спонсорували ренесансову течію і давали гроші на оздоблення великих церков. 
Натомість менші церкви, які не могли спромогтися на дорогих майстрів, 
наймали галицьких мандрівних іконописців. Головним центром у той час став 
Перемишль [5]. 

Із серединою XVI ст. пов’язаний важливий для історії українського 
сакрального мистецтва чинник - стосовно іконописання. Саме з цього часу 
збереглися ікони, що мають дати їх створення й підписи. Поширення на 
українських землях ренесансного самоусвідомлення людини як особистості 
віддзеркалювалося у тому, що малярі відтоді все частіше починають 
підписувати створені ними ікони, а то й цілі іконостаси. Прикладом може 
слугувати низка підписаних і датованих ікон із колекцій Національного музею 
та Музею історії релігії у Львові, Музею "Дрогобиччина".  

У центральній Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст. на українську іконографію 
вплинуло відоме в усій Європі бароко. Особливе значення у розвитку 
сакрального мистецтва України відіграло так зване «козацьке бароко» Івана 
Мазепи. За цим періодом слідували й інші мистецькі хвилі, які впливали на 
іконографію. Деякі з них можуть нам сьогодні здаватися дивними, але слід 
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пам'ятати, що саме духовне й культурне життя того часу диктувало ці зміни [9]. 
Однак, тільки процес піднесення сакрального мистецтва починав набирати 

обертів, знову з’явилися обставини, що просто унеможливлювали його 
повноцінне існування, не говорячи вже про розквіт і розвиток. Однією з таких 
загрозливих обставин став прихід в Україну тоталітарного режиму. 
Войовничий атеїзм знищив практично усі найкращі надбання українського 
народу в сфері духовності. А завдяки насадженню атеїстичних ідей більшість 
людей взагалі втратили віру в Бога, духовного зростання. Церковне мистецтво 
занепало і його традиція на довгий період часу була перервана та забута. 

Сакральне мистецтво сьогодення… Яке воно? Нині в Україні немає 
тоталітарного режиму. Держава регулює церковне життя українського народу і 
дає змогу йому вільно розвиватись, удосконалюватись. Підтвердженням цьому 
є витяг з нормативно – правового документа «Стратегія співпраці держави з 
церквами та релігійними організаціями як чинник консолідації українського 
суспільства навколо духовних цінностей» про те, що «…співвідношення 
культури і релігії є проблемою світоглядного та ідеологічного характеру, що 
впливає на соціально-культурні, суспільно-політичні особливості й тенденції 
розвитку як окремих країн, так і світового співтовариства загалом. 
Усвідомлення співвідношення та ролі культури і релігії, а також пізнання цих 
глобальних феноменів у їх єдності є визначальним фактором у становленні 
національної ідентичності, в усуненні конфліктів на етноконфесійному ґрунті, 
ворожнечі, культурної роз’єднаності і релігійної нетерпимості. Свобода думки, 
совісті та віросповідання є однією з основ демократичного суспільства…» [1]. 
На сьогодні наша країна чітко окреслила свої зобов’язання перед церквою, коло 
тих повноважень, які є сферою її компетенції, що робить державну політику в 
галузі релігійно-церковного життя прозорою та відкритою для суспільного 
загалу. Принципова новація сучасної моделі державно-конфесійних відносин 
полягає в тому, що держава і церква визнаються як рівноправні суб’єкти 
державно-церковних відносин, кожен з яких діє у сфері своєї компетенції [7].    

Після проголошення незалежності в Україні почало активно 
відроджуватися сакральне мистецтво. Іконографія нині в Україні розвивається 
швидкими темпами. В цій галузі проводиться досить багато історичних 
досліджень, що сприяють відновленню культурно-релігійних надбань різних 
періодів життя українського народу. Значних успіхів науковці досягли при 
вивченні сакрального мистецтва Київської Русі. Вони віднайшли чимало 
унікальних  ікон та дерев’яних дощок із зображенням Ісуса Христа, Діви Марії, 
святих і подій Святого Письма.  

Дивовижним є те, що немало релігійних пам’яток збереглося майже 
неушкодженими, а деякі із них і досі є чудотворними: через них отримало 
зцілення багато людей. Почаївська ікона Божої Матері являється однією з них. 
До цього списку також можна віднести мироточиву ікону святителя Луки 
Войно-Ясенецького (архієпископа Сімферопольського та Кримського, 
сповідника) та Ікону Божої Матері Зарваницької. Не менш разючим дивом є 
оновлення ікон. Порівняно з мироточенням хід цього процесу зафіксувати 
практично неможливо.  
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В Україні зібрано кілька колекцій ікон. Велика колекція домашніх ікон є 
основою приватного Музею Якубовських у Києві. На Житомирщині в місті 
Радомишлі існує приватний Музей української домашньої ікони, котрий є 
частиною історико-культурного комплексу «Замок Радомисль». Сьогодні в 
експозиціях розміщено понад тисячу домашніх ікон, ще чотири тисячі чекають 
на своє нове пришестя. Це найбільша на сьогодні колекція українського 
сакрального мистецтва в Європі, своєрідна домівка для сотень ікон, які 
оберігають нашу країну і націю. Засновник музею - заслужений лікар України. 
професор Ольга Богомолець [4].  

У експозиції музею представлені домашні іконостаси на полотні, народні 
ікони, козацькі ковчежні ікони, гуцульські іконостаси-складні, ікони на склі, 
дереві та металі, подорожні та обрядові образи, написані у ХVІІ-ХХ ст. 
народними богомазами та професійними майстрами-іконописцями. Вони 
володіли унікальними технологіями з використанням природних матеріалів, 
тканин, кераміки, каменю, різноманітних натуральних фарб, технік тиснення, 
вишивання, різьблення, плетення, гаптування та лиття. 

Поряд з іконописом в Україні широко поширений такий вид сакрального 
мистецтва, як стінопис. Підґрунтям для його розвитку було духовне 
відродження суспільства, після якого людство повернулося до тих 
християнських цінностей, котрі навмисно вилучалися із свідомості 
українського народу не на один десяток років. Українці відновили свою 
культурно-релігійну спадщину, і цим самим перетворили її на стимулятор 
розвитку своїх творчих здібностей і фантазії. А оскільки після багатьох років 
поневірянь і бездуховності в першу чергу починали будуватися храми та 
церкви, то такі обставини ще більше сприяли розквіту стінопису. Варто 
зауважити, що дана тема зацікавила не мало талановитих художників і 
продовжує бути об’єктом творчості підростаючого покоління.  

Продовж кількох років в Україні сформувалось декілька потужних 
фахових осередків, художніх угрупувань, які на високомистецькому рівні 
працюють у ділянці монументального сакрального стінопису. На сьогодні 
визнаним провідним осередком храмової культури та монументального 
малярства в Україні, і, зокрема, в Києві є творча майстерня досвідченого 
майстра М. Стороженка. Потужний колектив монументалістів сформувався у 
Львові на базі Львівської академії мистецтв. Фахове об'єднання малярів 
монументалістів майже 10 років тому утворилось у Дрогобичі на Львівщині [2].  

Висновки.  Сьогодні українське сакральне мистецтво переживає період 
відновлення. Органи державної влади намагаються вирішити проблему нестачі 
храмів, спричинену забороною церковного будування за радянських часів. 
Сучасні художні угрупування, задіяні у сфері сакрального мистецтва, ставлять 
перед собою завдання ліквідувати відставання, що виникло з у ХХ ст.  

Нині визначальними стають питання становлення, формування та розвитку 
сакрального мистецтва в Україні, роль та значення традицій у цьому процесі, 
особливості існування української традиції в різних умовах, вплив на 
формальні особливості українського сакрального мистецтва загальносвітових 
мистецьких тенденцій ХХ-ХХІ століть. Перед сакральним мистецтвом постали 
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дві основні проблеми. Перша - це створення нового художнього образу, який 
відповідав би сучасним духовно-культурним вимогам української нації, 
підкреслював людську, національну гідність, стійкість перед ворогом, віру у 
світле майбутнє нації. Друга - повернення до наших історичних традицій у 
іконопису: введення у церковні розписи образів з історії України, героїчних 
постатей нації. Це розкрило б розуміння української нації як вищої духовної 
сутності, призвело б до духовного воскресіння нашого народу. 
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Аннотация: Впервые в украинской керамологии исследован процесс 

обучения гончарству в Каменец-Подольской художественно-ремесленной 
учебной мастерской (КПХРУМ), проанализированы учебный план, программы и 
работа в мастерских; выяснено, что значительное место в них было отведено 
изучению традиционного гончарства, его технологии, производственным 
процессам; доказано, что в учебном заведении было создано цельную 
структуру, которая в единстве с профессиональным руководством со 
стороны преподавателей и мощной материально-технической базой, 
обеспечила подготовку кадров для гончарного промысла. Ассортимент 
продукции гончарной мастерской был разнообразен. Значительная роль в 
деятельности учебного заведения принадлежала лабораторным 
экспериментам с формовочными массами, ангобами, глазурями. Также указано 
и на то, что ученики КПХРУМ приобретали навыки работы с фаянсовыми и 
полуфаянсовыми массами, гипсовыми формами, используемыми в 
промышленном производстве. 

Ключевые слова: Каменец-Подольская художественно-ремесленная 
учебная мастерская, гончарство, технология гончарного производства, 
учебный план, учебная программа, Николай Роот 

Abstract. The process of teach traditional pottery in artistic-industrial 
educational workshop in Kamyanets`-Podilskiy has been researched at first time in 
the Ukrainian ceramology. Curriculum, programme and work in the workshop have 
been analyzed. We cleared up that learning of traditional pottery, its technology and 
industrial process had very important role in this programme and curriculum. 
Assortment of goods in pottery workshop was various. Main role in activity of 
educational establishment belonged to laboratory experiments with formation mass, 
engobes, glazes. Whole system has been created in this educational establishment. 
This system, professional leadership of teachers and material-technical base 
provided preparing of specialists for pottery trade. We have proved that pupils of this 
artistic-industrial educational workshop acquired practice of work with faience and 
semi- faience mass, gypsum forms, that were used in industrial production.   

Key words: Kamyanets`-Podilskiy artistic- industrial educational workshop, 
pottery, technology of pottery industry, curriculum, study programme, Nikolay Root 

Вступление. Каменец-Подольская художественно-ремесленная учебная 
мастерская  функционировала на протяжении 1908–1914 годов. Руководил ею 
Николай Роот, известный деятель в сфере гончарного образования. До сих пор 
не было публикаций, посвященных процессу обучения традиционному 
гончарству в этой мастерской, не анализировались учебные планы и 
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программы, не рассматривалась работа в мастерских. Вне поля зрения ученых 
оставалась созданная Н. Роотом целостная система, которая, основываясь на 
профессиональной подготовке преподавателей и мощной материально-
технической базе, дала возможность готовить специалистов для кустарного 
гончарного производства. 

Обзор литературы. Некоторые вопросы деятельности КПХРУМ вкратце 
раскрыто в кандидатской диссертации и в монографии искусствоведа 
Р.Т.Шмагала [24; 25]. Характеристика гончарных учебных заведений, которые 
на протяжении 1905–1933 годов функционировали в Каменце-Подольском, 
содержится в исследовании В.Хижинского [23], а также в двух статьях автора 
данной научной студии [9; 10]. Однако процесс обучения гончарству в 
КПХРУМ ещё не был предметом отдельного комплексного керамологического 
изучения. 

Входные данные и методы. Задачей данной статьи является, на основе 
архивных материалов, анализа учебных планов и программ, изучение процесса 
обучения традиционному гончарству в КПХРУМ. Методологической основой 
исследования являются общенаучные и специальные методы исторического 
познания. Для интерпретации научных материалов применен комплексный 
анализ, сравнительно-исторический и структурно-функциональный методы.  

Данные исследования. 15 декабря 1908 года на базе Каменец-Подольских 
рисовальных классов было открыто Каменец-Подольскую художественно-
ремесленную учебную мастерскую, а в январе 1909 года учебный отдел 
Министерства торговли и промышленности рекомендовал на должность 
заведующего этим учебным заведением выпускника Императорской академии 
искусств, художника-керамиста Николая Роота [14, л. 2]. Он был одним из 
теоретиков профессионального гончарного образования в начале 1910-х годов, 
который свой опыт и знания применил для развития единственной на 
территории подроссийской Правобережной Украины художественно-
ремесленной учебной мастерской, которая по сути была гончарной школой. 

Учебный курс в КПХРУМ составлял три года. В числе преподавателей 
М.Роот, В.Мизинг, Г.Журман. За интернатом на 14 человек ухаживал 
М.Миронов, делопроизводителем был П.Затонский [21, л. 51–52]. Целью 
мастерской провозглашалось «стремление содействовать развитию, главным 
образом, гончарнаго производства в Подольской губернии, путем подготовки 
специалистов-инструкторов и подмастерьев по художественному и 
утилитарно-керамическому производству ... развитие в учащихся графической 
грамотности и художественнаго вкуса, необходимых и для других видов 
кустарной промышленности» [20, с. 13]. Достижению намеченных целей 
служил учебный план [20, с. 16]. Например, в 1911/1912 учебном году 
общеобразовательные предметы, физика и химия, преподавались в объеме, 
необходимом для практического изучения технологии гончарства. Также были 
учтены специальные требования к производству художественно-
промышленной керамики [20, c. 14; 18, л. 66]. На практических занятиях 
ученики изготавливали гончарные, майоликовые и фаянсовые изделия, 
знакомились с кафельным и черепичным производством, овладевали 
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художественными и техническими приемами, которые были необходимы в 
гончарстве. Курс рисунка и геометрического черчения были обязательными для 
всех учащихся учебной мастерской, преподавали их на занятиях вечерних 
рисовальных классов. Сначала глиняные изделия воспитанники учебной 
мастерской изготавливали по эскизам преподавателей, а позже – по своим 
замыслам [23, с. 21]. Система обучения художественным предметам была 
направлена на развитие индивидуальных творческих способностей учащихся 
[20, c. 14, 17].  

При подготовке учебных программ с художественных дисциплин, 
руководство КПХРУМ подробно ознакомилось с уже существующими 
программами: с художественной керамики – Санкт-Петербургского 
центрального училища технического рисования барона Штиглица [17], с 
гончарства – Императорского Строгановского училища [15] и Миргородской 
художественно-промышленной школы имени Николая Гоголя [16]. В 
частности, в Санкт-Петербургском центральном училище технического 
рисования барона Штиглица учебный курс по художественной керамике был 
рассчитан на 2 года с 20-часовой недельной нагрузкой. Основное внимание 
уделялось исследованию глин, глазурей, красителей, приготовлению 
формовочных глиняных, фаянсовых и фарфоровых масс; изучению правил 
пользования муфельными печами, мельницами и другими устройствами 
гончарного производства. Занятия по художественной керамике проводились в 
мастерской, которая имела гончарное и формовочное отделения, лаборатории, 
помещения для муфельных печей, класс декоративной и художественной 
обработки глиняных изделий [17]. Уделяя значительное внимание детальному 
изучению образцов народного искусства, серьезно относясь к усвоению 
различных техник и приемов, в училище очень мало обращали внимание на 
самостоятельные творческие поиски учеников [19, c. 110]. Кардинально 
противоположной была система обучения в Императорском Строгановском 
училище, где всячески поддерживались смелые поиски, эксперименты и 
новаторство. Именно здесь был получен один из первых опытов серьезной 
продуманной подготовки творческих кадров для художественной 
промышленности [19, c. 110]. В первые годы ученики изучали способы 
обработки глины, формирования глиняных изделий, приготовления глазури и 
глазурования, декорирования и обжига работ, приготовления фарфоровых масс 
и изготовления из них изделий по собственной композиции. Три последних 
года обучения в восьмилетнем курсе занятий по гончарству отводились на 
выполнение сложных композиций декоративных изделий и совершенствование 
технических знаний [15, л. 55]. Программа занятий в Миргородской 
художественно-промышленной школе имени Н.Гоголя была рассчитана на 5 
лет и включала изучение неорганической и аналитической химии, минералогии, 
геологии, петрографии, технологии гончарства, рисунка, лепки, черчения, 
проекционного чертежа, посудоведения (гончарного производства), нижней 
керамики (изготовление кирпича, черепицы, облицовочной плитки, 
строительство печей), гравировки, керамической живописи, счетоводства и 
работы в мастерских [16]. Занятия проводились на основе результатов 
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лабораторных экспериментальных исследований местных глин. Ученики 
подбирали к определённым глинам глазури, изучали традиционные украинские 
орнаменты, применяли их к различным гончарным формам, овладевали всеми 
этапами производства [16, л. 57–60]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Проанализировав авторские учебные 
программы 1909 года, которыми первые 10 лет своего существования 
руководствовалась КПХРУМ, убеждаемся, что они были ориентированы на 
подготовку, в первую очередь, специалистов для гончарного производства, 
воспитанных как на украинских народных первоисточниках (формы, 
орнаментика, ассортимент изделий), так и на различных образцах европейского 
искусства. Учебными программами предусматривалось исследование 
промыслов, которые являются выразителями самобытности украинского 
народного искусства. КПХРУМ популяризировала украинское искусство, 
развивала традиционную культуру, формировала новое поколение гончаров на 
лучших образцах традиционных промыслов. Экспериментируя с орнаментикой 
и формами глиняных изделий, в мастерской совмещали воедино достижения 
различных отраслей кустарного производства. Например, одними из наглядных 
пособий в преподавании живописи акварелью были подольские вышивки, 
которые также применяли для решения декоративных задач в гончарстве [20, c. 
17]. Чтобы расширить знания о традиционном гончарстве Подолья, ученики 
неоднократно посещали местный Земский музей [24, л. 80]. На третьем году 
обучения на занятиях по творческому рисунку преподавались история 
орнамента, посудоведение и история художественной керамики. Главной 
задачей курса было развитие «художественнаго вкуса и творческих 
способностей учащихся в применении к сочинению рисунков художественной 
керамики и их декоративных украшений в духе изученных мотивов 
оригинальнаго прикладного искусства местнаго стиля, различных эпох 
национальнаго русскаго и других народов…» [18, л. 60; 20, c. 17]. Среди 
учебных пособий по творческому рисунку были «образцы художественных 
произведений керамики и репродукции со всех родов прикладного искусства, 
подольския вышивки и ткани, и различные произведения местнаго прикладного 
искусства…» [20, c.18]. На уроках лепки учили «передавать в пластичных 
материалах рельеф, цельную форму предмета и развивались понимание и 
чувство плоскостей путем наблюдения светотени. Понимание характера 
пластики и умение пользоваться ею в связи с особыми свойствами глины, как 
главным материалом керамическаго производства» [18, л. 63].  

Преподавание технологии гончарства имело целью дать основные 
теоретические сведения о гончарном производстве: о добыче и способах 
исследования глин, подготовке сырья и глиняных масс, формировании 
гончарных изделий, их подготовке к обжигу, о декорировании, ангобировании 
и обжиге, о подготовке глазури и ее подгонке к черепку; об изготовлении 
кирпича, черепицы и плитки; о производстве фарфора и фаянса [18, л. 66]. 
Программу по технологии гончарства для I-III классов написал преподаватель 
школы, выпускник Миргородской художественно-промышленной школы им. 
Н.Гоголя Григорий Журман [2; 3]. Чтобы работа мастерской была более 
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успешной, наняли техника-технолога Санкт-Петербургского технологического 
университета, который провел анализ местных глин, составил рецепт 
фаянсовой массы, подобрал глазурь [1, л. 6]. Практические занятия в 
лаборатории и мастерских сопровождались экспериментами с глинами, 
ангобами, глазурями, обжигом [24, c. 21; 22, л. 4]. В гончарной и гипсо-
формовочной мастерских овладевали приемами переработки материалов, 
изучали работу на гончарном круге. На протяжении второго года по 
предоставленным чертежам на гончарном круге изготавливали разнообразную 
посуду, более сложные изделия формировали в гипсовых формах, отливали из 
гипса модели спроектированных учениками изделий. Третий курс отводился на 
знакомство с работой на гончарном круге под шаблон и обжигом, на 
изготовление огнеупорных изделий, сложных глиняных гончарных и гипсовых 
форм. На четвертом году обучения учащиеся  по собственным чертежам и 
композициям выполняли произвольные гончарные изделия, отливали сложные 
гипсовые модели, покрывали их ангобами и глазурями, самостоятельно 
осуществляли обжиг [18, л. 66].  

Программу практических занятий в мастерских для I-III классов тоже 
написал Григорий Журман [4]. В журналах классных занятий велся учет 
проведенной работы [22]. Например, в записях за октябрь 1909 года указано на 
то, что в учебной мастерской были проведены следующие работы: 15 октября – 
«Объяснение о сырых материалах, употребляемых в керамике, разновидности 
глин и свойства их. Точка и обтачивание вещей (Г.Журман)»; 16 октября – 
«Обьяснение об огнеупорности глин и коэфициенте огнеупорности. Испытание 
глины на усадку и пористость (Г.Журман)»; «Мастерские. Старшее 
отделение: точили и обтачивали керамические вещи. Младшее отделение: 
формовали вещи в формах (Г.Журман)»; «Керамическая технология. 
Испытание огнеупорности глин. Практическая проба пластичности и 
связности (Г.Журман). Керамическая лаборатория. Старшее отделение 
составляли глазури, а младшее отделение работали в мастерской 
(Г.Журман)», «Керамическая технология. Формовка огнеупорных изделий 
(Г.Журман)» [22, лл. 5, 6, 40, 42, 44, 45, 154]. 

Ассортимент продукции КПХРУМ был довольно разнообразным. С 
гончарной массы и полуфаянса ученики изготавливали различные 
традиционные вазы, кувшины, кружки, миски, молочники, тарелки, кухонную 
посуду, а также фруктовницы, пепельницы, конфетницы, «лепные и гладкие» 
изразцы, облицовочную плитку разных цветов, плитку для пола, другие 
предметы роскоши и домашнего потребления [20, c. 22]. Для их изготовления 
использовали гончарную глину и каолин, которые привозили из с. Антоновка и 
с. Замихив Ушицкого уезда, из с. Адамовка Летичевского уезда и м. Смотрич 
Каменецкого уезда [20, c. 22]. Белую глину закупали в Антоновке [7, л. 46], 
красный песок – в Кадиевцах, белую (глухую) глазурь – на заводе Гальперина 
[1, л. 7]. Образцы глин для лаборатории бесплатно направляло 
горнопромышленное общество «В.И. Горн и К°» [13]. Материалы для глазурей 
и ангобов часто выписывали из-за границы, о чем свидетельствует переписка с 
немецкими и австрийскими фирмами [5]. В 1912 году во дворе КПХРУМ 
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построили новую печь для обжига, которая просуществовала до 1933 года. Для 
надлежащего обеспечения учебного процесса наглядностью Николай Роот 
выписал из Берлинского промышленного общества гипсовые копии некоторых 
изделий [1, л. 7]. Мастерская получила право необлагаемого заказа учебных 
пособий из-за границы [8; 13]. Эти права были утверждены в §34 Устава [12]. 
Закупки такого характера осуществлялись в 1911-м (на сумму 205 руб. 72 коп.), 
1912-м (на сумму 484 руб. 21 коп.), в 1913-м (на сумму 192 руб. 87 коп.) годах. 
В 1914-м из-за сложной политической и экономической ситуации таких заказов 
не совершали [6]. 

Заключение и выводы. Таким образом, учебные планы и программы 
КПХРУМ были авторскими, написанными после критического переосмысления 
аналогичных учебных программ ведущих гончарных заведений Российской 
империи, и адаптированными к условиям Подолья. Эти программы реализовали 
в гончарных и гипсоформовочной мастерских, лаборатории и рисовальных 
классах. В преподавании общеобразовательных дисциплин также было учтено 
гончарную специфику учебного заведения. Заведующий создал современную 
материально-техническую базу, закупил материалы (местные и иностранные), 
зарубежное оборудование и учебные пособия. Ученики проходили все этапы 
гончарного производства. Удачные собственные эксперименты и нанятый 
технолог предоставили мастерской рецепты формовочных масс, глазурей и 
ангобов, которые гарантировали производство качественных глиняных изделий 
и успешность учебного заведения уже с первых лет деятельности. Николаем 
Роотом была сформирована цельная структура, состоящая из согласованной 
теоретической и практической, экспериментальной и поисковой деятельности, 
которая обеспечила подготовку кадров не только для гончарного промысла, но 
и предвидела перспективу их использования в промышленном производстве. 
Подтверждением этого вывода было изучение в учебной мастерской работы с 
фаянсовыми и полуфаянсовыми массами, с гипсовыми формами. В конце 1910-
х годов сложились условия, благоприятные для дальнейшего развития 
единственного в подроссийском украинском Правобережье гончарного 
учебного заведения. 

Условные сокращения: 
КПХРУМ – Каменец-Подольская художественно-ремесленная учебная 

мастерская 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования костных 
остатков животных из культурного слоя археологического памятника раннего 
средневековья «Уфа-2». 

Ключевые слова: археозоология, раннее средневековье, «Уфа-2». 
Abstract.  The article presents results of a study of bone remains of animals 

from the cultural layer of the archaeological monument of early medieval "Ufa-2". 
Key words: archeology, early Middle Ages, "Ufa-2". 
Вступление. Средневековое поселение — городище Уфа II было открыто в 

1953 году в г. Уфе во время рытья водопроводной траншеи в восточном 
квартале улицы Пушкина. Археологам удалось раскопать всего несколько 
десятков квадратных метров на свободных от построек участках (рис. 1). 
Раскопки были проведены отделом археологии Башкирского республиканского 
краеведческого музея, под руководством П.Ф. Ищерикова.  (Сатаев, 
Нурмухаметов, 2004). Нижняя граница существования городища датируется V 
веком н.э. (Levchenko, Sunagatov, 2013).  

 
Рис. 1. Схема расположения городища Уфа-2 

 
Входные данные и методы. Данная работа основана на материале, 

полученном при раскопках на памятнике, произведенных сотрудниками ГБУ 
РИКМЗ «Древняя Уфа» под руководством М.Р. Шамсутдинова в 2014 г. 

Из 15899 изученных остатков крупных млекопитающих  до вида, подвида 
или рода было идентифицировано 9907 костей, что составляет 62,31 %. Кости 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 62 



 Том 19. Выпуск 2(39)                                                                                                                                        История  

принадлежат 8 видам доместифицированных и 12 видам диких 
млекопитающих. Так же встречаются скелетированные останки мышевидных 
грызунов, птиц и рыб (табл. 1). На дикие виды в совокупности приходится 
2,21% идентифицированных до вида костей животных, или 10,64% от 
минимального количества особей (табл. 1).  

Результаты. Обсуждение и анализ. Наибольшее количество костных 
фрагментов диких животных приходится на три вида – сурок, бобр, бурый 
медведь. Кости со следами погрызов грызунами и собаками единичны, однако 
достаточно много костных фрагментов со следами горения.  

Мелкий рогатый скот представлен козой и овцой. Из-за сильной 
раздробленности материала до вида идентифицировано крайне ограниченное 
число находок МРС. Если принять соотношение определимых до вида 
остатков, соотношение овец и коз в стаде приблизительно равно. 

Из видов, не характерных для региона, встречены костные фрагменты, 
принадлежащие ослу (Equus asinus asinus). Единственная челюсть этого 
животного была встречена при разборе осыпи стенки раскопа 2012 г., и не 
может быть достаточно надежно соотнесена с каким либо периодом 
существования городища. 

Таблица 1 
Видовой и количественный состав остатков животных из раскопок  

средневекового городища Уфа II 
Виды Количество остатков В % к 

определимым 
остаткам  

Минимальное  
количество особей 

Домашние млекопитающие 
КРС 2004 20,23 172 
Овца 162 

57,12 
28 

Коза 176 33 
МРС 5320 281 
Свинья 310 3,13 88 
Лошадь 1701 17,18 153 
Собака 13 0,13 9 

Дикие млекопитающие 
Сурок 69 0,70 28 
Суслик 3 0,03 2 
Волк 1 0,01 1 
Лиса 14 0,14 3 
Бурый медведь 28 0,28 17 
Лось  12 0,12 7 
Бобр 54 0,55 23 
Благородный олень 7 0,06 2 
Косуля 1 0,01  
Кабан 9 (4) 0,08 4 
Заяц 16 0,16 4 
Обыкновенный хомяк 1 0,01 1 
Мышевидные грызуны 6 0,06 1 
Птицы 115   
Рыбы 202   
Земноводные 2   
Моллюски 5   
Неопределимые Фрагменты 5992   
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Как и в работах предыдущих лет, кости диких видов различаются между 
собой по составу сохранившихся элементов скелета и степени 
раздробленности. От парнокопытных (лося, благородного оленя, косули) 
происходят лишь сильно фрагментированные кости черепа, нижних челюстей, 
конечностей и рога. Остатки бурого медведя представлены преимущественно 
целыми костями дистальных отделов конечностей (кости запястья и заплюсны, 
метаподии, фаланги), реже зубами. От сурка, бобра, лисицы, зайца – в 
основном сохранились целые кости конечностей. Все это также указывает на 
определенную избирательность попадания тех или иных частей туш животных 
на городище при «экспедиционном» характере охоты (Сатаев, Нурмухаметов, 
2004; Сатаев и др., 2011; Романов, 2013).  

Достаточно большое количество целых нижних челюстей животных, по 
которым традиционно выделяются возрастные группы (Цалкин, 1967; 1970) 
позволяют произвести анализ возрастной структуры. Среди мелкого рогатого 
скота резко преобладают животные до года (74 %), взрослые животные — 
старше 2 – 2,5 лет, составляют 1 %. Среди крупного рогатого скота животные 
старше 2 лет составляют всего 11 %. Среди лошадей преобладают животные 
старше 1,5 лет (81%), животные от 1 года до 1,5 лет составляют 16 %, до года 
— лишь 3%. Основная масса костей свиньи принадлежит животным до 1,5 лет 
(97%).  

Общая раздробленность материала выше 90%. Вероятно, это результат 
вторичной деструкции, когда лежащие на поверхности кости подвергались 
интенсивному механическому (растаптывались) и климатическому 
воздействию, что может быть связано со снижением скорости погребения 
костных остатков. 

Заключение и выводы. Видовой состав животных и соотношение 
количества особей видов, остеологические остатки которых были встречены на 
городище в процессе раскопок, незначительно отличаются от данных, 
полученных ранее, за исключением костных остатков, принадлежавших бобру 
и бурому медведю, значительно превышающих по количеству результаты 
исследований предыдущих лет. Это может быть связано и с тафономическими 
причинами (концентрация костей этих животных приходится на данный 
участок), и с более тщательным сбором остеологического материала (Сатаев, 
Нурмухаметов, 2004). Незначительное количество костных останков диких 
млекопитающих указывает на невысокую роль охоты в жизни население 
городища, однако стоит учитывать характер накопления этих останков. Как уже 
указывалось ранее, большая часть туши этих животных, по всей видимости, 
оставлялась на месте добычи, и на городище попадала лишь незначительная их 
часть. Если рассматривать соотношение минимального количества особей 
доместифицированных и не доместифицированных видов, то этот показатель 
значительно выше, чем соотношение костных остатков. 

Направления хозяйственного использования для разных видов скота 
заметно различалось. Мелкий рогатый скот и свиньи использовались на мясо. 
Содержание крупного рогатого скота имело мясо-молочное направление. Часть  
животных содержали для получения молочных продуктов. Лошадь 
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преимущественно использовалась как рабочее — верховое, вьючное и тягловое 
животное. 
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Анотація. Стаття висвітлює репрезентовані у календарній традиції 
жителів історико-етнографічної Волині світоглядні й звичаєво-ритуальні 
явища, які розкривають усталені уявлення волинян про чорта та способи його 
магічної нейтралізації.   

Ключові слова: демонологія, чорт, Волинь, народний календар, свято, 
обрядовість, повір’я, уявлення. 

Abstract. The article highlights the world outlook and common and ritual 
occurences represented in the calendar tradition of the residentsof the historical and 
ethnographic Volyn, disclosing Volhynians’ long-held belief about the devil and ways 
of its magic neutralizing. 

Key words: demonology, devil, Volhynia, folk calendar, festival, ritualism, 
beliefs, visions. 

Вступ. У демонології багатьох народів, зокрема й українців, одним із 
найвідоміших персонажів є чорт – злісний, підступний і вкрай небезпечний для 
людини злий дух, якого віддавна вважають уособленням усієї «нечистої сили». 
Основою формування образу цього демона в традиційній етнокультурі стали 
старожитні міфологічні (космогонічні) уявлення, поєднані з тими 
видозміненими, синкретичними віруваннями, що утвердилися в світогляді 
різних етносів під впливом християнства. Особливо помітна така амальгама 
поглядів, з-поміж яких чимало дохристиянських, у демонологічних віруваннях, 
що пов’язані з ключовими датами народно-церковного календаря. Крізь призму 
дослідження календарного пласта української демонології, зокрема низки 
повір’їв жителів історико-етнографічної Волині, власне й спробую окреслити 
традиційні візії образу чорта, народні уявлення про його іпостасі, властивості, 
дії тощо.  

Огляд літератури. Джерелами такого розсліду, що досі не мав окремого 
висвітлення в етнологічній літературі, є  матеріали нещодавно проведених 
польових пошуків, а також  фактографічні відомості, які можна почернути із 
низки архівних джерел і давніших чи новочасних публікацій (розвідки В. 
Кравченка, П. Чубинського, Б. Сокальського, С. Рокоссовської, В. Галайчука, 
Л. Іваннікової, В. Давидюка та ін.).   

Основний текст. У календарнообрядовому вимірі, зокрема у циклі 
зимово-весняних свят (різдвяно-водохресних, великодніх), уявлення про чорта 
мають дуалістичний характер. З одного боку, у волинян існує переконання про 
безсилля всілякої «нечисті», зокрема й чортів, у переддень і в час настання 
найбільших свят у році, якими є Різдво та Великдень. З іншого боку, деякі 
повір’я, заборони та апотропеїчні магічно-ритуальні дії вказують на те, що саме 
у ці календарні періоди активність чортів та інших демонів значно посилюється 
[11, арк. 81; 15, с. 73; 16, с. 5; 35, с. 23; 36, s. 97, 101].  

Фольклорні оповіді та бувальщини про оказії, які начебто траплялися під 
час різдвяних і великодніх свят, засвідчують побутування в жителів Волині 
низки своєрідних уявлень про іпостасі та діяння чорта. Згідно з такими 
уявленнями, які подекуди побутують досі (на Сокальщині, Хмільниччині, 
Гощанщині, Радивилівщині, Горохівщині, Черняхівщині), чорт – це 
антропоморфне створіння з виразними зооморфними рисами (ріжки, копита, 
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хвіст, шерсть); істота, здатна змінювати свою подобу, зокрема й приймати 
вигляд людини чи тварини (собаки, лошати, теляти, вівці). До інших 
прикметних властивостей демона належить те, що він здатний ставати 
невидимим і виявляє себе лише стукотом, звуком кроків або сильним подувом 
вітру, вміє долати матеріальні перепони і проникати у замкнене приміщення, 
може збільшувати свої ріст і вагу тощо.  

З’являючись у різних місцях (на дорогах і роздоріжжях, біля греблі, млина, 
під вікнами хати, у кущах, річці, болоті, на мості), «чортяка» чіпляється до 
людей, лякає їх і переслідує, часом доводячи деяких осіб до божевілля. Інших, 
наприклад тих, кому на Великдень у церкві вдалося розпізнати відьом, 
спокушає багатством. Крім того, заманює в свої тенета тих, хто, бажаючи 
отримати сприяння у тій чи іншій справі (мисливство, картярство, відьмацтво 
тощо), у відповідь на привітання «Христос Воскрес!» промовить відповідне 
заклинання (наприклад – «Я стріляю!», «Я шию!»,  «Я в карти граю!», «А я 
корови дою!») [1,  арк. 7, 8, 21, 22, 25, 30; 2, арк.11, 16, 27, 39, 40, 43, 49, 50; 3,  
арк. 105, 105; 4, арк. 8, 10, 21, 28; 11, арк. 48; 15, с. 73; 16, с. 5; 30, с. 207; 34, с. 
184]. 

Традиційні уявлення волинян про активізацію під час свят «нечистої сили» 
відображені не тільки в різних повір’ях і фольклорних текстах, а й у певних 
звичаєво-обрядових явищах. А саме – у низці заборон, що їх селяни 
дотримувалися протягом усього різдвяного й великоднього періодів, та 
відповідних засобах охоронної магії, до яких зазвичай вдавалися з метою 
захисту від чортів та інших зловорожих істот.  

На Сокальщині період від Божого Народження до Богоявлення здавна 
вважали часом злих духів, котрі з півночі до перших півнів вештаються 
дорогами і можуть з’являтися біля селянських осель. Людям, котрі в цю пору 
вирушали в дорогу, рекомендували не оглядатися, аби не побачити «нечисть». 
Існувала також заборона на виконання у вечірній час будь-яких робіт, щоб не 
накликати помсту демонів [41, s. 184].  

На сході Волині (Кременеччина) упродовж різдвяних свят заборонялося 
свистіти в хаті та на подвір’ї, щоб не прикликати чорта. Аби до господи не 
“зайшла” ніяка “нечисть”, від Різдва до Водохреща також остерігалися їсти 
надворі [18, с. 200].  

Ще одна пересторога, якої дотримувалися на Кременеччині, а також на 
Звягельщині (нині – Новоград-Волинський р-н Житомирської обл.) 
зобов’язувала присутніх за святвечірнім столом (насамперед дітей) не хитати 
ногами, щоби не «колисати чорта» [18, с. 200; 40, s. 202]. На Острожчині 
вірили, що в деяких оселях, зокрема в тих, де сміються під час розговіння, 
«нечистий» (диявол у золотій шапці-невидимці) може бути присутній і на 
Великдень [35, с. 23].   

У селах на волинсько-опільському пограниччі остерігалися, що на Щедрий 
вечір (перед Водохрещем) «дідько» може прийти на обійстя й узяти сани, щоб 
катати на них своїх дітей. Аби завадити цьому, господар приладжував на ворота 
чи паркан спеціально виготовлені до цього дня дерев’яні хрестики [29, с. 330].  

На Сокальщині роль оберегів від «нечистої сили» виконували солом’яні 
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хрестики, які на Йордан чіпляли над дверима хати та на вікнах, а на 
Кременеччині – знаки хреста, випалені свічкою на одвірках [4, арк. 8, 17, 24, 33, 
42, 52, 68, 78; 19, с. 235].  

У багатьох волинських селах полум’ям «страсної» свічки такий же хрест 
робили на хатньому сволоку у Чистий Четвер. Цього ж дня до схід сонця 
зазвичай обмітали дім, щоб відігнати від оселі усіляку «нечисть». Подекуди для 
цього використовували вербичку (с. Троковичі Черняхівського р-ну 
Житомирської обл.), промовляли відповідне закляття: «Одойди, нечиста сила! 
Останься, Святий Дух!» (с. Стара Олександрівка Червоноармійського р-ну 
Житомирської обл.). Гілку освяченої верби також клали в хліву, «шоби нечиста 
сила в хлів не лізла до корів» (с. Ксаверівка Черняхівського р-ну Житомирської 
обл., сс. Петриківці, Зозулинці Хмільницького р-ну Вінницької обл. та ін.) [1, 
арк. 37, 42; 3, арк. 27, 49, 50, 82, 97, 98; 4, арк. 58; 5, арк. 94, 113; 37, s. 456, 461]. 

Із уявленнями про «нечисту силу» та потребу охорони від неї пов’язані й 
звичаї окроплювати домівки, худобу йорданською водою, перед Водохрещам 
малювати на дверях хат хрести свяченою крейдою, у період свят бити в 
церковні дзвони, на Йордан і Великдень відлякувати, проганяти злі сили за 
допомогою пострілів із рушниць (така традиція існувала на Волині ще в 
середині ХХ століття) тощо. У деяких селах досі дотримуються ще й таких 
охоронних настанов: кладуть на кути святвечірнього столу зубчики часнику (с. 
Левківка Старокостянтинівського р-ну Хмельницької обл.), перехрещують 
паску перед її випіканням і проганяють чорта закляттям «Тікай, сатана, з хати, 
бо я буду паску саджати!» (с. Івановичі Червоноармійського р-ну 
Житомирської обл.), разом з паскою поміщають в піч освячену вербову гілку 
(повсюдно на Волині), не перуть у річці одягу впродож одного-двох тижнів 
після йорданського водосвяття, щоб в очищену від усього злого водойму не 
повернулися чорти (с. Городиловичі Сокальського р-ну Львівської обл.) та ін. 
[1, арк. 60; 2, арк. 34; 3, арк. 82, 89, 98; 4, арк. 8, 9; 5, арк. 37, 50, 64, 80, 116, 211, 
227, 233, 240, 267, 282; 7, арк. 29; 10, арк.81, 124; 16, с. 8; 19, с. 236, 237; 22, с. 
63; 28, с. 35; 30, с. 201; 31, с. 322, 324, 325]. 

Крім уявлень про активність “нечистої сили” під час різдвяних і 
великодніх свят, у жителів Волині також побутували демонологічні оповідання 
про періодичні з’яви “дідька” в інші дати зимово-весняного календаря. Зокрема 
– в час від свята Покрови до початку Великого посту, коли зазвичай 
відбувалися молодіжні вечорниці, у дні св. Катерини та св. Андрія, на весняні 
свята Благовіщення і Юрія.  

Узагальнюючи записи, які зроблено в різних місцевостях досліджуваної 
території (Гощанщина, Горохівщина, Черняхівщина, Сокальщина, 
Старокостянтинівщина, Хмільниччина, Білогірщина і ін.), бачимо поширення 
низки прикметних сюжетів і повір’їв. Злий дух показується людям переважно у 
темну пору доби (вечір, ніч) і місцями його з’яви часто є такі локуси як дорога, 
роздоріжжя, міст, гребля, водойма (озеро, ставок, річка), подвір’я, хлів, хата. 
Характерними зооморфними ознаками чорта є копита, хвіст, роги, кігті, однак 
«дідько» легко змінює свій образ і може перетворитися на тварину (собаку, 
лоша, теля, вівцю, козу), людину, чорну антропоморфну тінь абощо. 
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Указуючись у тій чи іншій подобі, «нечистий» завдає людині великого ляку та 
чинить шкоду її господарству, переслідує перехожих, може покалічити дівчат, 
котрі мимоволі викликали його під час андріївських шлюбних ворожінь, тощо. 
Подеколи, однак, чорти не виявляють зловорожих намірів і, скажімо, у подобі 
парубків з’являються на вечорницях, де веселяться і грають з дівчатами в карти. 
Крім того, «дідьки» охороняють закляті скарби, які можна здобути у переддень 
Великодня, укладають з людиною свої підступні угоди (наприклад, обіцяють 
мисливцям завжди допомагати на полюванні, якщо ті на Благовіщення 
вистрелять з рушниці у придорожній хрест) [2, арк. 27;  4, арк. 21; 5, арк. 48; 8, 
арк. 5; 17, с. 162; 18, с. 200; 26, с. 50; 27, с. 72, 74; 33, с. 37; 34, с. 184].  

Різними повір’ями про чорта наповнений літній цикл календарних свят 
жителів Волині. В основному такі повір’я прив’язані до дня Івана Купала, 
однак, скажімо, й свято Трійці сприймали в народі як час активізації різних 
демонів, зокрема – русалок, відьом і чортів. Найчіткіше уявлення про спалах 
згубної активності власне чорта простежуються у віруваннях населення 
Житомирщини, де, за твердженнями етнофорів, навіть клечання обійсть віттям 
липи, клена і, особливо, осики, застосовувалося як з метою охорони від відьом, 
так і, ширше, для захисту «от всякого поганого», «від злих духів» [3, арк. 17, 
92]. Деінде, наприклад на Горохівщині, вважали, що клечання осикою є 
оберегом для коней, оскільки чорти полюбляють сплутувати їм гриви [14, с. 
612].  

В апотропеїчні функції осики як дерева, що «наводить жах на все лихе», 
загально вірили і українці, і багато інших народів. Так само загальнопоши-
реними в різних етнотрадиціях, зосібна й в українців, були уявлення про 
небезпечну активізацію різних демонів у час святкування Купала [25, с. 75–
105].  

Один із традиційних мотивів українських купальських повір’їв і 
міфологічних легенд – пошук в «іванівську» ніч чарівної квітки папороті та її 
пильне стереження злими духами [24, с. 21; 25, с. 94; 33, с. 125; 38, s. 436]. 
Побутували такі повір’я й на Волині: цвіт папороті – це  «чортове зілля» і його 
охороняє «нечиста сила», котра лякає, б’є кожного, хто наважується її зірвати; 
уособленням цієї “нечисті” є невидимий демон, що проявляє себе лише 
вербально (криком, реготом, плачем), або ж кубло змій, які відлякують від 
папороті сміливців; того, кому пощастить здобути квітку, перестріває чорт (в 
образі пана або єврея) і намагається її виманити своїми хитрощами; у плату за 
матеріальні блага, отримані разом з чудодійною рослиною, її володар 
змушений віддати в жертву чортові свою худобу та життя родичів [1, арк. 15; 2, 
арк. 2, 39, 48; 3, арк. 23, 66, 110; 4, арк. 8, 70; 5, арк. 98, 163, 209, 216, 225, 243, 
252; 10, арк. 150; 18, с. 200; 22, с. 73; 24, с. 21; 35, с. 198; 38, s. 436]. 

У волинських повір’ях, приурочених до купальського свята, знайшли своє 
часткове вираження відомі у жителів різних регіонів України уявлення про 
чорта як уособлення деяких атмосферних явищ, зокрема буревію, вихору [Див. 
докл: 1, арк. 14, 41; 2, арк. 19, 46; 3, арк. 11, 76, 102; 4, арк. 7, 35, 63, 73; 13, с. 
89; 18, с. 200; 20, с. 33, 34, 35; 29, с. 339; 32, с. 13; 34, с. 34]. Так, на 
Старокостянтинівщині вважали, що сильний вітровій, який спричиняє 
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«нечистий», часто стається саме купальської ночі і є вкрай небезпечним для 
людини. Як у будь-який інший час, цим вихором чорт може її підхопити в 
повітря, занести бозна-де і погубити [23, с. 107; 33, с. 40]. Такі уявлення 
знайшли певне вираження у купальському обрядовому фольклорі волинян: 

                              Сьогодні Купайло, а завтра Іван, 
                              Поньос чорт хлопців через панський лан. 
                              Через панський лан, через границю, 
                              Поньос чорт хлопців на шибеницю. 
     *    *    *  
Ой на городі крокіс поріс, 
Забрав чорт хлопців, у ліс поніс. 
Ой на городі крокосиця, 
                Забрав чорт хлопців та й носиться... [9, арк. 3; 21, с. 78; 39, s. 73].  
За матеріалами П. Чубинського, жителі Літинського повіту вірили, що на 

Купала чорти «полюють» і на дівчат. Пролітаючи вулицею, де збирається 
молодь на святкування, «дідько»  кричить: «Гоя, гоя, всяка дівка моя» [34, с. 
80].  

У деяких селах на Білогірщині (Хмельницька обл.) досі вірять, що на Івана 
Купала чорти «ховаються» на деревах і тому в цей день забиратися на них не 
варто. Хто не зважить на пересторогу – наражається на смертельну небезпеку: 
«чорти, кажут, лазять [по деревах], скинут і вб’єшся; чорт вб’є тебе» (с. 
Водички Білогірського р-ну) [5, арк. 282]. 

В околицях Ізяслава у діях чорта вбачали причину появи в полях вранці на 
Івана Купала т. зв. «закруток» [42, s. 59]. За іншими (поширенішими) 
віруваннями, що побутували і на Волині, і в інших регіонах України, ці прояви 
зловорожої магії – наслідок дій відьом або чаклунів. 

Із деяких повір’їв, які зафіксовано на Житомирщині, бачимо зв’язок чортів 
і відьом із купальським деревцем. Як відомо, з метою вигнання (знищення) 
«нечистої сили» наприкінці свята цей обрядовий атрибут зазвичай топили в ріці 
[26, с. 112].  

Подекуди на Вінничині із мотивом охорони від злих духів пов’язували 
відому практику перестрибування через купальське вогнище: «Як плигаєш 
через цей вогонь, то спалюєш цю нечисту силу» (с. Уланів Хмільницького р-ну) 
Вірили також, що ніяка «нечисть» не заподіє ні людям, ні худобі жодної шкоди, 
якщо зранку на Івана Купала назбирати звіробою і повісити цей оберіг на 
дверях житлових і господарських споруд або запхати під стріху хати [5, арк. 99, 
152]. 

Опріч різних апотропеїв, усяка чортівня найдужче боїться грому й 
блискавки. У день святого Іллі, який, за народними віруваннями, побиває 
своїми вогняними стрілами «нечисту силу» [7, арк. 31; 26, с. 157; 34, с. 22, 24; 
Пор.: 12, с. 563], чорти ховаються у водоймах. На Звягельщині вважали, що 
саме від цього дня й аж до Водохреща вода є місцем їх сталого перебування, на 
що вказують і відповідні народні приказки: «До Іллі сидить чорт на гіллі, по 
Іллі скаче у воду»; «Ще з самої Іллі сидів чорт у воді, а, як на Ордань Христа 
почув, то й воду забув, та на гіллю подув» [6, арк. 71 зв; 33, с. 17–18]. Згадаймо 
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також відому на Волині заборону на купання у річці після Іллі, мотивовану, 
окрім іншого, острахом перед чортами, які є у воді і можуть утопити людину [3, 
арк. 29, 93; 4, арк. 5; 5, арк. 8, 36, 68, 88, 126, 147, 166, 197, 217, 232, 244, 282]. 

Подібні уявлення побутували й в українців Карпат, Полісся, Поділля, 
Слобожанщини, Середньої Наддніпрянщини. Чимало загальноукраїнських 
паралелей є й до інших волинських календарних вірувань про чорта, його різні 
іпостасі, перевтілення, шкідливі дії тощо [Див.: 12, с. 379; 20, с. 31; 33, с. 38–46; 
35, с. 224]. Водночас деякі демонологічні повір’я (про перебування «нечистого» 
в домі в часі великоднього розговіння, «чортові закрутки» та ін.), а також 
магічно-охоронні дії (з осикою, свяченою вербовою гілкою, звіробоєм) є 
етнолокальними.    

Висновки. Одна з прикметних рис волинської демонології – стійке 
побутування багатьох уявлень і повір’їв упродовж тривалого періоду та їх 
добре збереження в сучасну пору. Водночас і традиційні, і новочасні народні 
уявлення про чорта часом виявляють певну розмитість його образу. Як і в 
позакалендарному контексті, у міфологічній канві різдвяно-водохресних, 
великодніх та троїцько-купальських свят (періоди уявної активізації демона) 
чорт деколи зближується з іншими персонажами (домовик, вихор) або ж 
уявлення про нього і неперсоніфіковану «нечисту силу» («злих духів») не 
розмежовуються.  

Уявлення про чорта, репрезентовані в календарній традиції волинян та 
жителів інших теренів України, зберігають у собі низку світоглядних архаїзмів. 
Це зокрема уявлення та повір’я про зооморфні риси чорта і його появу чи 
постійне перебування у міфологічно маркованих, суміжних з «іншим» світом, 
звідки походить уся «нечиста сила», локусах (роздоріжжя, кладовище, міст, 
водойма, ліс); надприродні здатності демона (ставати невидимим, літати, 
змінювати візуальний прояв та ін.);  його шкідливі чи, навпаки, патронажні 
функції (негативний вплив на здоров’я людей і худоби, урожай, атмосферні 
явища, сприяння в певних видах діяльності); побиття «нечистої сили» громом і 
блискавкою (відгомін праслов’янського міфу про боротьбу божества-громовика 
зі своїм супротивником) тощо.  
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Аннотация. В статье рассматривается развитие индустрии 

гостеприимства и туризма в Республике Карелия, предложен кластерный 
подход для формирования центров туристической активности в регионе. 

Ключевые слова: туризм, индустрия гостеприимства, кластер, регион, 
центр экономического развития. 

Abstract. The article is devoted to development of the hospitality and tourism 
industry in the Republic of Karelia, a cluster approach to creating centers of tourist 
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activity in the region is proposed. 
Key words: tourism, hospitality industry, cluster, region, center of economic 

development. 
Вступление. Туризм на современном этапе развития общества является 

одним из инструментов оживления экономики и стимулирует развитие таких 
сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств 
размещения, транспорт, торговля, производство сувенирной продукции, 
общественное питание. Туризм выступает катализатором развития социально-
экономического развития регионов и отдельных территорий. 

Республика Карелия обладает высоким туристско-рекреационным 
потенциалом. На ее территории сосредоточены уникальные природные и 
рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 
исторического наследия. В регионе представлен широкий спектр потенциально 
привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующихся большой 
популярностью у российских и иностранных туристов. 

Обзор литературы. Теоретические и практические аспекты формирования 
и функционирования кластеров рассматривали такие зарубежные ученые, как 
Е. Бергман, Г. Вилумсен, Б. Далум, Е. Дахмен, Е. Лимер, К. Педерсен, В. Прайс, 
и др. В трудах данных исследователей нашли отражение отдельные аспекты 
кластерного подхода, с учетом специфики развития территории. Среди 
отечественных ученых проблемой формирования и развития кластеров 
занимались такие ученые, как М. Афанасьев, А. Мигранян, К. Мингалева, Т. 
Цихан, И. Арженовский, М. Афанасьев, А. Асаул, Е. Бухвальд и др. 

Основной текст. Основной целью развития индустрии гостеприимства в 
Республики Карелия является формирование конкурентоспособного 
гостиничного и туристического бизнеса в регионе и повышение имиджа 
Карелии как рекреационной территории.  

Карелия занимает 3-е место в России по привлекательности среди 
отечественных туристов. В 2013 г. республику посетило около 1,9 млн. чел., по 
сравнению с 2009 г. суммарный поток посетителей увеличился на 38 % (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество посетителей Республики Карелия 

в 2009-2013 гг., млн. чел. 
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В связи с увеличением потока туристов в Республику Карелия растет объем 
туристических, экскурсионных и гостиничных услуг, оказываемых туристам, 
увеличивается количество рабочих мест в индустрии туризма и гостеприимства 
(табл. 1). Так, совокупный объём туристско-экскурсионных и гостиничных 
услуг с 2009 по 2013 гг. увеличился с 580 до 980 млн. руб. (прирост 68,9 %). 
Рост количества рабочих мест в туристических фирмах, средствах 
коллективного размещения и учреждениях отдыха за пятилетний период (с 
2013 г. по 2009 г.) составил 118,7%, достигнув к концу периода 3500 ед. 

По предварительным оценкам по итогам 2014 г. ключевые показатели 
развития туристической отрасли возросли на 5-10 %. 

Таблица 1  
Показатели, характеризующие развитие туристической отрасли в 

Республики Карелия 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объем внебюджетных инвестиций в 
сферу туризма Республики Карелия, млн. 
руб.  

450 480 510 570 630 

Доля организованных туристов и 
экскурсантов в общем потоке 
посетителей Республики Карелия, %  

27,1 28,4 29,0 30,0 31,5 

Объем туристических, экскурсионных и 
гостиничных услуг в Республике 
Карелия, млн. руб.  

580 630 740 845 980 

Количество рабочих мест в сфере туризма 
и гостеприимства Республики Карелия, 
ед.  

1600 - - 2980 3500 

 
Анализ характера и направлений основных туристских потоков в 

Республике Карелия позволил выявить, что за рассматриваемый период 
произошел рост доли иностранных туристов, посетивших республику в целях 
досуга и отдыха. Визиты в республику деловых туристов во многом 
обусловленs высокой активностью предпринимательской среды региона и 
существенным научно-образовательном потенциалом. Направления туристских 
потоков связаны с известными объектами туристского показа (музей-
заповедник «Кижи», острова Валаамского архипелага, Соловецкие острова и 
др.), что свидетельствует о существующей возможности диверсификации 
предложений туристских продуктов с целью снижения сезонной 
неравномерности спроса на них. Устойчиво высокой остается доля 
неорганизованного туризма. Данная тенденция обусловлена неразвитостью 
инфраструктуры туризма, а также узким ассортиментом и относительно низким 
качеством предлагаемых туристских продуктов. 

Основной акцент региональной политики Республики Карелия в области 
туризма должен быть сделан на создание конкурентоспособного 
туристического. Кластерный подход позволяет сформировать в регионе 
экономическую зону туристско-рекреационного типа с узкой отраслевой 
специализацией – туризм и смежные с ним отрасли, в том числе сфера услуг 
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(торговля, общественное питание, транспортные, лечебно-оздоровительные 
услуги и др.). Формирование туристско-рекреационного кластера и 
концентрация вокруг него смежных отраслей позволяет сформировать 
интегрированную цепочку создания стоимости в индустрии гостеприимства и 
туризма Республики Карелия. Блок решений по совершенствованию ее 
элементов представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Ключевые решения по совершенствованию цепочки создания 

стоимости в индустрии гостеприимства и туризма в Республике Карелия 
Элементы 
цепочки 
создания 

стоимости 

Ключевая проблема Решение  

Туристско-
рекреаци-
онные 
ресурсы  

Регион обладает уникальными 
туристско-рекреационными 
ресурсами. Однако количество 
объектов туристского показа, 
вовлечённых в туристскую 
деятельность, остается 
ограниченным в силу 
существующих барьеров по 
доступности, техническому 
состоянию, возможности их 
интеграции в существующие 
туристские маршруты и 
продукты 

Необходимо: 
1) ведение реестра объектов туристского 
показа и мониторинг их состояния; 
2) обеспечение доступности и повышение 
эффективности их использовани. 

Кадровое 
обеспече-
ние 

В регионе сформирована система 
подготовки квалифицированных 
кадров. Тем не менее, 
существенной является проблема 
ориентации образовательных 
программ на актуальные 
потребности индустрии 
гостеприимства и туризма и 
качество подготовки 
специалистов.  

Наиболее значимые задачи: 
1) подготовка и переподготовка 
специалистов с техническим образованием 
для обслуживания объектов туристской 
инфраструктуры (средств размещения, 
транспортных компаний и др.); 
2) обеспечение качества подготовки 
специалистов для индустрии 
гостеприимства и туризма в соответствии 
с международными требованиями и 
стандартами. 

Объекты 
туристской 
инфраст-
руктуры 

Состояние и уровень развития 
инфраструктуры туризма в 
регионе не позволяет 
эффективно использовать 
существующий туристско-
рекреационный потенциал.  

Необходимо: 
1) строительство новых и реконструкция 
существующих объектов инфраструктуры 
туризма; 
2) предоставление услуг в соответствии с 
международными стандартами качества. 

Транспорт-
ная 
инстраст-
руктура 

Ключевой проблемой является не 
только дефицит 
специализированного 
туристского транспорта в 
регионе, но и в качество услуг, 
оказываемых транспортными 
компаниями. 

Необходимо: 
1) приобретение на условиях лизинга 
современного транспорта туристскими 
фирмами и гостиничными компаниями 
региона; 
2) модернизация ремонтной базы 
туристского транспорта и  придорожной 
инфраструктуры. 
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Элементы 
цепочки 
создания 

стоимости 

Ключевая проблема Решение  

Система 
распреде-
ления 

Существенной является 
проблема организации 
эффективных каналов сбыта 
существующих туров по 
Карелии, предлагаемых 
региональными туроператорами.  

Необходимо: 
1) интеграция туроператоров региона с 
российскими и международными 
франчайзинговыми сетями; 
2) интеграция региональных объектов 
показа и туристских продуктов в 
турпакеты и системы туров крупных 
российских и зарубежных туроператоров. 

Система 
управления 

Региональными властями и 
предпринимательскими 
структурами сформирован 
необходимый инструментарий 
управления туристским потоком, 
однако значительная часть этих 
инструментов не используется. 
Уровень вовлеченности объектов 
туристского показа в сферу 
туристско-рекреационной 
деятельности остается 
недостаточно высоким 

В целях повышения эффективности 
управления туристско-рекреационной 
деятельностью в регионе  необходимо: 
1) создание системы управления 
качеством услуг индустрии 
гостеприимства и  туризма; 
2) формирование особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа 

При создании условий формирования и развития регионального 
туристического кластера приоритетной задачей является повышение 
привлекательности территории для внешних экономических агентов на основе 
реализации дифференцированной экономической политики и оптимизации 
размещения факторов производства товаров и услуг, вовлеченных в оборот 
индустрии гостеприимства и туризма. Для решения данной задачи необходимо 
идентифицировать на территории Республики Карелия зоны и центры, 
составляющие основу формируемого туристского кластера. С позиции 
перспектив развития туризма и его территориальной дифференциации в 
регионе выделены два типа зон, содержащих центры туристской активности: 
опорные (основные) и автономные (вспомогательные) туристские зоны. 

Туристические центры должны быть увязаны между собой системой 
туристической инфраструктуры, коммуникациями, туристическими 
маршрутами и туристическими проектами. Специализация каждого из 
туристических центров должна складываться на основе комплементарности 
туристско-рекреационных ресурсов и факторов, определяющих специфические 
характеристики территории. Опорные центры дифференцированы по уровню 
специализации туристско-рекреационной деятельности. В центрах 
туристической активности будет развиваться туристская и вспомогательная 
сервисная инфраструктура (табл. 3) [2]. 

В перспективе туристический кластер должен будет ориентирован на 
предложение продуктов и услуг, ориентированных как на российских, так и 
иностранных туристов, в том числе в партнерстве с российскими и 
международными компаниями индустрии гостеприимства и туризма. 
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Таблица 3 
Зоны развития индустрии гостеприимства в Республике Карелия  

Зона Планируемые мероприятия Ожидаемые 
результаты 
(увеличение 

туристского потока, 
тыс. туристов в год)  

Объемы 
финанси-
рования, 
млн. руб.  

Опорные зоны 
«Прила-
дожская» 
зона 

Строительство объектов инфраструктуры 
туризма в г. Сортавала (реконструкция 
набережной, строительство причалов, 
дайвинг-центра, гостиниц), г. Лахденпохья 
(гостиничные комплексы коттеджного типа), 
на островах Ладожского озера (о-ва, 
Карпонсаари, Пеллотсаари) 

До 550-600  650  

«Цент-
ральная» 
зона 

Строительство горнолыжного центра 
«Спасская Губа», реконструкция и 
расширение санаторных корпусов санатория 
«Марциальные воды», строительство 
туристских баз, причалов, яхт-центров и др.  

До 1 000 000  1800  
 

«Пяозер-
ская» зона 

Строительство горнолыжного центра 
«Пяйнур», гостиничных комплексов и 
туристских баз, оборудование туристских 
маршрутов в национальном парке 
«Паанаярви» и др. 

До 150-200  497  

«Кемско-
Беломор-
ская» зона 

Строительство порта, причалов, яхт-центра, 
гостиничных комплексов, гостевых домов, 
обустройство туристских маршрутов 

До 200-250  556  

Второстепенные зоны 
«Олонец-
кая» зона 

Строительство туристских баз, 
реконструкция традиционных карельских 
деревень, яхт-центр (Андрусовская бухта); 

До 550-600  650  

«Шелто-
зерская» 
зона 

Строительство туристских баз, гостевых 
домов, реконструкция причала; ожидаемые 
результаты 

До 150  336  

«Суоярв-
ская» зона 

Строительство туристских баз, гостевых 
домов 

До 100  390  

«Сегежс-
кая» зона 

Строительство гостиничных комплексов, 
туристских баз, обустройство туристских 
маршрутов, реконструкция причалов 

До 100  270  

«Муезер-
ская» зона 

Строительство туристских баз, гостевых 
домов 

До 100  370  

«Кале-
вальская» 
зона 

Строительство туристских баз, 
реконструкция традиционных карельских 
деревень (д.Вокнаволок, д. Юшкозеро, 
д.Хайколя), строительство визит-центра 
Калевальского национального парка 

До 300  668  

«Припо-
лярная» 
зона 

Строительство причалов, гостиничных 
комплексов, дайвинг-центра; ожидаемые 
результаты 

До 200  668  

«Пудож-
ская» зона 

Строительство причалов, гостиничных 
комплексов, яхт-центра, дайвинг-центра; 

До 250  300  
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Стимулирование развития выделенных территорий позволит создать 
центры деловой активности в регионе, но и окажет положительное влияние на 
уровень экономического развития других территорий Республики Карелия, 
интегрированных с центрами туристической активности на основе реализации 
сетевых проектов в индустрии гостеприимства и туризма. 

Заключение и выводы. Реализация данных инициатив развития 
индустрии гостеприимства и туризма Республики Карелия позволит обеспечить 
рост ключевых индикаторов развития отрасли: число посетителей Республики 
Карелия увеличиться до 3,1 млн. чел. в 2017 г.; рост численности 
организованных туристов и экскурсантов в Республику Карелия составит 134 % 
(с 595 тыс. чел. в 2013 г. до 800 тыс. чел. в 2017 г.); повыситься уровень 
вовлеченности муниципальных образований региона в реализацию проектов 
индустрии гостеприимства и туризма (с 14 до 18); численность занятых в 
данной индустрии вырастет с 3,13 до 3,8 тыс. чел. Эффективное использование 
природно-ресурсного потенциала и культурно-исторического наследия 
Республики Карелия будет способствовать динамичному развитию экономики 
региона, повышению уровня занятости населения в малых городах и 
населенных пунктах, привлечению дополнительных инвестиций в развитие 
территории. 
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Abstract. In this paper we describe the use of such phenomena as gastronomic 

tourism, gastronomic tour, distinctive features of this type of tourism, as well as the 
factors influencing the development of this tourism trend both in the world and in 
Russia. 
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development, tourist 

Аннотация. В работе рассматривается такие явления как 
гастрономический туризм, гастрономический тур, отличительные 
особенности данного вида туризма от других видов, а также  факторы, 
влияющие на развитие данного направления, как в мире, так и в России.  

Ключевые слова: гастрономический туризм, гастрономический тур, 
национальная кухня, развитие, турист.  

Introduction. Gastronomic tourism is a kind of journey to learn about the 
country's cuisine, culinary traditions, especially the production and preparation of 
food and dishes, as well as training and improvement of professional knowledge. 

However, a gastronomic tour as a service - is more than just a trip, since it is a 
well thought-out package of measures for tasting traditional dishes in a particular 
area, as well as individual ingredients, found nowhere else in the world, with a 
special taste. 

Today, an important component of the tourism industry is catering the guests. 
Getting acquainted with the sights of the city, tourists at the same time want to know 
about the peculiarities of the national cuisine. Gastronomy is an important resource of 
the territory, source of its identity. 

Review of the internet resources.  Finding new ways of catering is based on a 
study of the gastronomic part of the tourist product, the basic principles of branding 
of the territory forming the image of the tourist areas in the process of creating the 
impression of the product in the consumers’ minds. Local cuisine can be considered 
as tourist resource of the territory, which allows creating new tourist products, 
discovering new facets of the tourist destinations. It can be used to understand the 
social and economic lifestyle destination. Connection between gastronomy and 
tourism increases the influx of tourists and contributes to long stay of tourists, 
increasing profits from tourism. 

Food tourism is an important industry, which has a significant impact on social 
and economic development of the country. It is important to the maintenance and 
promotion of various food options, allowing you to keep the regional identity of the 
territory and increase its tourist appeal. Tourism interconnected with the restaurant 
business, supports local producers, it promotes the idea of the importance of high 
quality food and environmental safety.  

Gastronomic tourism is becoming more and more popular in the world. People 
buy special gastronomic tours with the purpose of deeply acquainted with the cuisine 
of any country. 

Main text. The purpose of gastronomic tours is to enjoy the features of the 
cuisine of a country. At the same time, this goal doesn’t come down to try some rare, 
exotic dish or try countless dishes. It is important to enjoy the local recipe, which for 
centuries has absorbed the traditions and customs of the local people, their culture of 
the process of cooking. Gastronomic Journey is a palette with which the tourist can 
draw their vision of a country. Food reveals the mystery of the spirit of the people; it 
helps to understand the mentality. 

Specific features of gastronomic tourism are the following: 
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-  Absolutely all countries have the conditions for the development of culinary 
tourism and it is a unique feature of this type of tourism. 

- Gastronomic tourism does not have the nature of the holiday season; you can 
choose a suitable tour for any season. 

-Culinary tourism in a varying degree is a constituent element of all tours. But 
unlike other forms of tourism familiarity with the cuisine becomes the main motive, 
purpose and part of a gastronomic trip. 

- Promotion of local farms and producers of food products is an integral part of 
any gastronomic tour. 

Culinary tourism is a synthesis of ecology, culture and production. The pioneers 
in generating ideas of gastronomic tours are considered to be the Italians, who 
cleverly combined the establishment of trade and technology industries involving 
travelers under the sign of healthy and delicious food. France, Thailand, China, Japan 
and Spain are very popular among the connoisseurs. These countries are known for 
their original cuisine. An ideal destination for wine-gastronomic tours specialists 
often call France, where you can learn the recipe of cheeses to taste the best wines 
and to use  no less  delightful variety of foods as a snack  . 

It is clear that many eating places located in remote regions in any steppe or 
mountain villages help to maintain the economy of this area and the expansion of the 
tourist routes of the country. In fact, many tourists come here for the most part not in 
order to admire the natural beauty of this corner but to visit a good restaurant. 
Therefore, in many regions luxury hotels with restaurants were built for attracting 
customers. Gastro tours are divided into two types: rural (so-called "green") and 
urban. The fundamental difference is when tourist is going to the countryside he 
seeks to try ecologically clean product without any additives. For example, "green" 
tours offer a wild berrying in the forest, fruit and vegetables picking on the farms, 
hunting for truffles, or walking on the roads of wine country. 

Urban gastro tour may include a visit to the confectionery factory or small 
sausage shop and restaurant where delicacies are cooked. 

In addition, there are tours that introduce no different dishes in one place but one 
dish in different areas. They are very famous French, Bulgarian wine tours offering 
walks through the vineyards, grape harvest, wine tasting. 

It should be noted that almost every country has the potential for development at 
gastro tourism, because each country has its own unique cuisine, traditions of 
hospitality. 

Fashion for gastronomic tours is actively developing in recent years. The biggest 
fans of this entertainment are proven to be Germans, British, Americans and 
Japanese. Culinary tourism is well organized in France, Italy, Spain, Japan, where 
there is a developed network of wine and gastronomic tours. 

In Russia, this type of tourism is in its infancy and there are no such tours in 
pure form, so the elements of gastronomic tours are included in the major programs. 
In Russia, culinary tourism is a rare phenomenon: there are no deliberate gastronomic 
routes; the number of Russians who are ready to pay money for such a journey is 
very little. However, we have more and more people realize the promise of this 
direction of travel industry. In the future, Russia will mainly develop "green" gastro 
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tourism. Buyers of gastronomic tours need to define the concept of travel in advance. 
You can simply visit a country famous for its centuries-old culinary traditions, and 
become familiar with its sights - both edible and all the rest. And you can visit the 
colorful and appetizing gastronomic festivals that are held periodically in different 
parts of the world. Italy takes the first place among the other European countries. One 
of the most favourite and popular in the world Italian cuisine has a lot of fans. Italy is 
the birthplace of such dishes as pizza, pasta and risotto. Among the other European 
countries such countries should be noted as France, Switzerland, Spain and others. 

The most important thing for gastronomic tourism - is to acquaint travelers with 
the culinary culture of a particular people, because many countries use food recipes, 
transmitted by inheritance from ancient times and can tell a lot about the historical 
past. Gastro-tourism is a journey to the cities and countries in order to explore the 
local cuisine, its characteristics and traditions, as well as familiarity with unusual 
products and methods for their cooking. Gastronomic tour should take into account 
such nuances as the place of eating meals, the ingredients they are composed of, 
drinks etc. 

It is important to note that every country is able to develop the gastronomic 
tourism, as each country has its own unique cuisine and dishes with characteristic 
flavors. For example, we all know how to cook Italian pasta but visiting Italy during 
gastro tour and tasting some of pasta’s species prepared by professionals you realize 
that the true flavor of this dish can be felt only in its homeland. 

The experts in this area associate the popularity of gastronomic tourism not only 
with the fact that tourism has become a normal everyday occurrence, but the fact that 
people are tired of half-finished products; there was a desire to eat food in the 
"original." This type of tourism is very interesting for those people who are directly 
connected with the preparation or consumption of any food and products. They can 
be restaurant critics, sommeliers, restaurateurs, wine tasters, etc. Gastro tours are able 
to give them new knowledge, which in its turn will enhance their professional level. 

Unfortunately, gastronomic tourism in Russia is a rare concept. Lack of 
deliberate routes and bad infrastructure development don’t do good advertising this 
kind of travel. Few foreigners and Russians will pay a lot of money to cross the vast 
expanses of our homeland with a view to try a particular dish. And it is important not 
just to go and try a culinary product but join the art of cooking. However, despite the 
current situation in Russia, more and more businessmen realize the promise of this 
direction. 

Currently, there are several gastronomic routes that travel agencies offer 
gourmets and lovers of interesting trips. Guided tours are offered in several regions of 
Russia, such as Astrakhan and Altai. Getting to know the peculiarities of Russian 
cuisine is happening during a visiting of the best restaurants. In some regions (e.g. - 
in the Yaroslavl region) programs like "Dinner at the Russian house" are offered. The 
event is organized in accordance with all the traditions inherent in the customs of the 
people living in the area. Especially it is worth paying attention to such dignity of a 
gastronomic tour as the environmental friendliness of the products being used. The 
gourmet tours to wineries where grapes of different sorts are widely grown (of 
course, with wine tasting) in the Krasnodar region are also very popular among the 
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tourists. An important issue is the development of related infrastructure - transport 
and hotels. After all, it is necessary to get to the destination and after a delicious 
meal, it is necessary to stay in a comfortable place of residence. 

Conclusions 
Notwithstanding the foregoing the interest in gastronomic tourism in Russia 

requires reinforcements with events. It can be a variety of gastronomic festivals (for 
example, the well-known festivals in Germany and the Czech Republic) and 
excursions to the enterprise. However, until that Russian manufacturers are not in a 
hurry to start the tour to their production. One of the main reasons for this is the low 
level of agricultural development in the country. It turns out that there is a potential 
interest of tourists but the supply is definitely not enough. In the framework of the 
Federal target program by 2018 Russia should become a leader in the tourism 
industry. During this program it is planned to increase significantly the number of 
Russians in the native resorts as well as to attract foreign tourists. It is necessary to 
solve a great variety of issues: the development of roads, power lines, hotels and 
restaurants. The main task to be solved by the government and the private sector 
cooperatively is the development of the Russian tourist market as a whole and 
gastronomic tours in particular. 
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