
196 

Історія науки і біографістика, № 1, 2023 

 

ПІЧКУР Костянтин 

 

УДК 625.1 (09) 

 

 

 

 

 

ПІЧКУР Костянтин, 

аспірант Державного університету 

інфраструктури та технологій 

(м. Київ, Україна) 

k.a.pichkur@gmail.com  

 

 

ВНЕСОК АКАДЕМІКА П. М. СУПРУНЕНКА У СТВОРЕННЯ ТА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ТРАНСПОРТНОЇ МЕХАНІКИ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

У статті висвітлюється процес створення і функціонування Інституту 

транспортної механіки Всеукраїнської академії наук (1934–1937 рр.). 

Описуються соціокультурні фактори, які зумовили створення спочатку Кабінету 

транспортної механіки, а згодом – і самого Інституту. Аналізуються напрямки 

діяльності Інституту, який за три роки зумів вирішити низку проблем 

залізничного транспорту. Зазначається, що успіхові Інституту сприяв академік 

ВУАН П. М. Супруненко та його учні. Розкрито причини, що призвели до арешту 

більшості наукових співробітників та інженерів залізничного транспорту у 

1937–1938 рр., а також, власне арешт і розстріл у 1938 р. П. М. Супруненка. 

Крім того, проаналізовано діяльність ученого на ниві покращення роботи 

рухомого складу і зазначено, що ці напрацювання успішно використовувалися під 

час Другої світової війни. Сюди належали: 1) дослідження кінцевих коливань 

паровозів в умовах резонансу; 2) встановлення коефіцієнтів передачі паровозних 

водонагрівачів в умовах великого тиску;3) теорія коливань останнього вагону в 

поїзді та впливу їх на рейки; 4) дослідження опору руху в умовах низьких 

температур; 5) з’ясування коефіцієнтів тертя шин і рейок в різних умовах; 

6) експериментальна перевірка законів коливань паровозів у паровозодинамічній 

лабораторії; 7) експериментальна перевірка законів коливань у поздовжньому 

напрямку складних поїзних систем; 8) відшукання найдоцільнішого способу 

використання тепловідхідних газів та пари в паровозах; 9) опрацювання питань 

теорії графіки та собівартості перевезень; 10) опрацювання питань про 

спалювання низькосортного палива; 11) методологічні проблеми транспортної 

механіки.  
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Вчені Інституту видрукували безліч наукових монографій, підручників, 

методичних посібників, які широко використовувалися для навчання студентів у 

вузах країни. Багато з їхніх методик, теоретичних положень і практичних 

рекомендацій використовувалися в народному господарстві, в галузі залізничного 

та водного транспорту, привносячи суттєвий економічний ефект. Вирішувалися 

складні комплексні проблеми залізничного транспорту, пов’язані з 

найголовнішими технічними елементами його рухомого складу, колією та 

умовами експлуатації. 

Ключові слова: транспортна механіка, залізничний транспорт, рухомий 

склад залізниць, П. М. Супруненко, техніка. 

 

CONTRIBUTION OF ACADEMY P. М. SUPRUNENKO TO THE CREATION 

AND ACTIVITY  OF THE INSTITUTE OF TRANSPORT MECHANICS OF 

THE ALL-UKRAINIAN ACADEMY OF SCIENCES 

The article highlights the process of creation and functioning of the Institute of 

Transport Mechanics of the All-Ukrainian Academy of Sciences (1934–1937). The 

socio-cultural factors that led to the establishment of the Cabinet of Transport 

Mechanics, and later of the Institute itself, are described. The areas of activity of the 

Institute, which in three years managed to solve a number of problems of railway 

transport, are analyzed. It is noted that academician P. M. Suprunenko and his students 

contributed to the success of the Institute. The reasons that led to the arrest of most 

scientific employees and engineers of railway transport in 1937–1938, as well as the 

actual arrest and execution of P. M. Suprunenko in 1938, were revealed. 

In addition, the activity of the scientist in the field of improving the rolling stock 

operation was analyzed and it was noted that these developments were successfully used 

during the Second World War. These included: 1) research of finite oscillations of 

steam locomotives under resonance conditions; 2) setting the transmission coefficients 

of steam locomotive water heaters under conditions of high pressure; 3) the theory of 

oscillations of the last car in the train and their influence on the rails; 4) study of 

movement resistance in conditions of low temperatures; 5) finding out the friction 

coefficients of wheels and rails in different conditions; 6) experimental verification of 

the laws of oscillations of locomotives in the locomotive dynamics laboratory; 

7) experimental verification of the laws of oscillations in the longitudinal direction of 

complex train systems; 8) finding the most expedient method of using waste heat gases 

and steam in locomotives; 9) working out the issues of the theory of train schedules and 

the cost of transportation; 10) working out questions about burning low-grade fuel; 

11) methodological problems of transport mechanics. 

Scientists of the Institute have published many scientific monographs, textbooks, 

methodical manuals, which were widely used for teaching students in the country's 

universities. Many of their methods, theoretical provisions and practical 

recommendations were used in the national economy, in the field of railway and water 
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transport, bringing a significant economic effect. Complicated complex problems of 

railway transport related to the most important technical elements of the rolling stock, 

track and operating conditions were solved. 

Keywords: transport mechanics, railway transport, railway rolling stock, 

P. M. Suprunenko, technology. 

 

Постановка проблеми. Розвиток пролетарської науки та здійснюваний 

новою генерацією вчених, висунутих масами робітників і озброєних передовим, 

як вважалося, досвідом («єдино вірним марксистсько-ленінським вченням»), 

вважався для радянської влади одним з головних кроків на шляху будівництва 

комунізму. Однак, навіть не торкаючись суспільно-політичних аспектів, не можна 

не відзначити, що індустріалізація стала нагальною потребою та закономірним 

етапом в історії колишнього СРСР. З метою забезпечення науково-технічного 

розвитку вже у 20-ті рр. ХХ ст. почали створювалися численні наукові, технічні, 

проектні й інші установи, покликані «прокладати шляхи» для розвитку науки та 

народного господарства. 

Значна більшість з них була орієнтована на розвиток конкретних галузей 

економіки, що було особливо важливим для радянської країни в той період, коли 

вона лише розпочинала виконувати план індустріалізації [1]. 

Однією з таких установ, створених у 1920-х рр., був Кабінет (у подальшому 

– Інститут) транспортної механіки Всеукраїнської академії наук. Всеукраїнська 

академія наук (ВУАН, сьогодні – Національна академія наук України) розпочала 

діяльність зі створення Української академії наук (УАН) урядом Павла 

Скоропадського в листопаді 1918 р. Уже 1919 р. уряд УНР та згодом 

більшовицький уряд УСРР підтвердили її повноваження. У 1921 р. до УАН 

приєднали Українське наукове товариство, перейменувавши нове утворення на 

Всеукраїнську академію наук (ВУАН). 

Аналіз наукових публікацій. В історіографії питання варто виділити 

напрацювання сучасних істориків Л. І. Сухотеріної [2], А. І. Власенка [3], 

Н. Л. Белевцової і С. І. Сапіги [4], Г. О. Азарової [5]. У згаданих працях 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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висвітлюються окремі питання заснування й функціонування Інституту 

транспортної механіки ВУАН, а також діяльності академіка П. М. Супруненка. 

Мета статті полягає в аналізі історії заснування Інституту транспортної 

механіки ВУАН, створеного для забезпечення наукової розробки складних питань 

розвитку транспорту, його механізації та модернізації, а також в оцінці внеску 

академіка П. М. Супруненка у розвиток Інституту.  

Виклад основного матеріалу. Інституту транспортної механіки (тепер – 

Інститут механіки НАН України ім. С. Тимошенка) судилося зробити вагомий 

внесок у розвиток транспортної техніки в Україні.  

Після заснування УАН, попри революційні події та політичну 

нестабільність, процес виникнення нових наукових, дослідницьких і науково-

технічних установ тривав ще досить довго. В 1919 р. у Києві було створено 

Інститут технічної механіки, а в 1923 р. – низку окремих структурних одиниць у 

його складі, серед них – і Секція транспортної механіки, на базі якої в 1929 р. був 

організований «Кабінет транспортної механіки» ВУАН [6, с. 14-15]. 

У 1926 р. надруковано перший збірник праць Інституту технічної механіки. 

На загальних зборах Академії наук УСРР академік К. К. Симінський намітив 

вектори подальшої діяльності інституту, окреслив напрацювання інституту в 

галузі будівельної механіки. У середині 1929 р. за постановою Президії ВУАН 

Інститут технічної механіки було розділено на Інститут будівельної механіки 

ВУАН і Кабінет транспортної механіки.  

Робота Кабінету була зумовлена нагальними потребами народного 

господарства, тому одразу ж розпочалося налагодження тісних зав’язків 

структурних одиниць закладу з підприємствами, організаціями та проєктними 

установами. Отримані результати застосовувалися до складання і перегляду 

технічних умов і норм проектування в різних галузях промисловості, довідковій 

та навчальній літературі. Поступово визначилися головні напрямки робіт 

Кабінету. У 1933 р. його співробітники працювали над такими проблемами і 
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темами: 1) дослідження кінцевих коливань паровозів в умовах резонансу; 

2) встановлення коефіцієнтів передачі паровозних водопідігрівачів в умовах 

великого тиску; 3) теорія коливань останнього вагону в поїзді та впливу їх на 

рейки; 4) дослідження опору руху в умовах низьких температур; 5) з’ясування 

коефіцієнтів тертя шин і рейок в різних умовах; 6) експериментальна перевірка 

законів коливань паровозів у паровозодинамічній лабораторії; 

7) експериментальна перевірка законів коливань у поздовжньому напрямку 

складних поїзних систем; 8) відшукання найдоцільнішого способу використання 

тепловідхідних газів та пари в паровозах; 9) опрацювання питань з теорії графіки 

та собівартості перевезень; 10) опрацювання питань про спалювання 

низькосортного палива; 11) методологічні проблеми транспортної механіки. За 

три роки діяльності Кабінету, окрім вищезгаданих питань залізничного 

транспорту, він почав займатися ще й водним (річковим) транспортом. Так, 

співробітники досліджували проблеми тягових розрахунків на водному 

транспорті та вивчення умов зменшення собівартості перевезень залежно від типу 

судна, його агрегатів й зміненого рівня [7, с. 200]. 

Кабінет транспортної механіки провів масштабну роботу, важливу для 

розвитку народного господарства. З моменту заснування в 1929 р. його очолював 

відомий український вчений – Петро Михайлович Супруненко, який став того 

року професором [7, с. 199]. Головне завдання нової наукової структури полягало 

в розробці складних комплексних проблем залізничного транспорту, пов’язаних із 

найголовнішими технічними елементами його рухомого складу, колією та 

умовами експлуатації. Найбільшу увагу Інститут приділяв дослідженням 

динаміки рухомого складу та колії і взаємодії між ними. 

Досліджуючи історію цього наукового закладу, як, власне і всієї тогочасної 

ВУАН, треба мати на увазі ті процеси, що відбувалися в країні. У 1928 р. 

Всесоюзна конференція ВКП(б) прийняла перший п’ятирічний план розвитку 

народного господарства в якості головного орієнтиру для суспільства. 
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Розпочалися дійсно епохальні для радянської влади зміни: згортання непу, 

початок колективізації, індустріалізації, розбудова соціалістичної культури, 

перехід до директивного планування економічного життя, що не могло не 

позначитися на долі вітчизняної науки та її установ. 

ВУАН, її співробітники й підрозділи повинні були максимально допомагати 

у виконанні настанов партії та уряду, докладаючи зусилля щодо сприяння 

виконанню п’ятирічних планів. Для цього необхідною була перебудова власної 

роботи та структури, розробка нових питань. До вищесказаного потрібно додати, 

що, з одного боку, літопис Академії наук та Інституту транспортної механіки 

віддзеркалив бурхливі події вітчизняної науки, а з іншого, – вони самі пройшли 

крізь ті випробування, які зазнавало радянське суспільство. 

У складі Інституту було утворено три секції: 1 – тяги та рухомого складу; 2 

– колії; 3 – експлуатації. Окрім цих структурних одиниць функціонувало ще 

конструкторське бюро, механічні майстерні та лабораторії. Їх налічувалося п’ять: 

1) тягових розрахунків; 2) паровозодинамічна; 3) вагонодинамічна; 4) поздовжних 

коливань поїзних систем; 5) опору руху [7,  с. 345]. 

Співробітники Інституту в 1934-1936 рр. працювали над питаннями: 

дослідження антифрикційних сплавів; методології розрахунку коефіцієнта 

зчеплення коліс з рейками та коефіцієнту тертя; лабораторної перевірки 

поздовжніх коливань; дослідження коливань паровозів та вагонів; методології 

вивчення взаємодії рухомого складу й колії; київський транспортний вузол та 

його реконструкція тощо. 

У 1934 р. в Інституті розроблено низку важливих питань розвитку 

залізничного транспорту в галузі тяги, колії та експлуатації. Секція тяги 

відшуковувала шляхи підвищення ефективності використання сили тяги 

локомотивів, коливання рухомого складу та поїзних систем. Увага вчених 

Інституту зосереджувалася на питаннях тяги, технічного стану залізничних колій 

та експлуатації. Було розроблено нові методи тягових розрахунків, 
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сконструйовано ряд приладів для спеціальної лабораторії. Стосовно проблеми 

підвищення сили тяги опрацьовано методологію вивчення основного закону 

локомотивної тяги – закону зчеплення, розроблено нову методику встановлення 

числових даних коефіцієнта зчеплення, а також спроектовано і частково 

виготовлено спеціальний пристрій, на якому повинні були встановлюватися 

числові дані коефіцієнта зчеплення. Крім того, було проведено дослідження 

вимушених коливань, виявлені та встановлені на конкретних прикладах діючі 

сили за умов різного розташування великовантажних вагонів по довжині потяга, 

що дозволило надати практичні вказівки щодо правил формування рухомого 

складу [11, с. 65]. 

Сектором колії розроблено методологію динамічного розрахунку колії та її 

експериментальних досліджень; провів теоретичне з’ясування впливу нерівностей 

колії та бандажів на вагонах рухомого складу.  

Сектор експлуатації розробив низку заходів щодо підвищення 

маршрутизації шляхом східчастих маршрутів, прискорення маневрових процесів і 

механізації експлуатаційних розрахунків. Окрім цього, проводилися дослідження 

динамічних явищ у локомотивах та вагонах, результати яких були узагальнені в 

монографії П. М. Супруненка «Гармонические колебания подвижного состава 

железных дорог» (1934). Її застосовували при розрахунках розмірів окремих 

конструктивних частин паровозів і вагонів, так само, як і верхньої будови при 

проектуванні зчіпних приладів [4]. Її автор обґрунтував нові методи графічного 

інтегрування диференційних рівнянь рухів потягів.  

Разом з іншими науковими установами України, Інститут транспортної 

механіки брав участь у виконанні п’ятирічного плану та інших завдань, що стояли 

перед народним господарством, вітчизняною наукою та країною в цілому. 

Загроза нової світової війни, особливо починаючи з середини 30-х рр. 

ХХ ст. ставала більш реальнішою. Фашистські режими в різних країнах, перш за 

все в Німеччині, наполегливо прагнули досягти світового панування та 
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підштовхували цивілізацію до нового глобального конфлікту. Тоталітарно-

комуністична система СРСР погіршувала і без того нелегке життя мільйонів 

громадян. У цих умовах доводилося працювати, вести науковий пошук усім 

радянським вченим; українські не були виключенням. 

Інститутом транспортної механіки у січні 1935 р. проведено Всесоюзну 

наукову конференцію з питань динаміки та взаємодії колії та рухомого складу, в 

роботі якої взяли активну участь представники найважливіших науково-дослідних 

центрів України та Радянського Союзу, які опрацьовували проблеми залізничного 

транспорту. Загалом було репрезентовано 8 науково-дослідних інститутів, 7 

вищих технічних транспортних закладів, 5 залізниць, 6 наукових організацій 

іншого профілю, 4 громадських організації, а в цілому – понад 30 транспортних та 

інших організацій [8].  

Конференція опрацювала ряд надзвичайно важливих теоретичних, 

експериментальних та організаційних питань. Усього було заслухано 22 доповіді з 

актуальних питань динаміки колії та рухомого складу. Досі, розраховуючи 

елементи колії та конструкції рухомого складу у зв’язку зі складними явищами, 

які відбуваються в них під час руху потяга, перше і друге розглядали ізольовано 

одне від одного. Доповідачами доведено, з одного боку, неправильність такої 

позиції, а з іншого – показано можливість комплексного вирішення цих питань із 

практичними заходами щодо реалізації. Вперше представлено на обговорення 

громадськості важливе питання про засоби розташування вагонів за довжиною 

потяга. Академік П. М. Супруненко в своїй доповіді приділив цьому питанню 

суттєву увагу, що давало можливість застосувати отримані результати до різних 

комбінацій факторів в умовах експлуатації залізниць. Конференція визнала, що 

робота вченого є цінним внеском у науку, адже була першим науковим 

дослідженням, в якому на підставі глибокого систематичного аналізу розв'язано 

важливе теоретико-практичне питання щодо розташування вагонів по довжині 

потяга. 
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Рішенням конференції було ухвалено: скоординувати в НДІ Народного 

Комісаріату шляхів сполучення СРСР тих вчених, які займалися вивченням 

проблеми взаємодії колії та рухомого складу; якнайшвидше забезпечити 

обладнанням стаціонарні лабораторії та рухомі дослідні станції для отримання 

експериментальних даних; на залізницях – встановити прилади для реєстрації 

динамічних явищ під час руху потягів у вагонах-колій-вимірників та 

динамометричних вагонах; надати методичну допомогу Інституту транспортної 

механіки ВУАН у питаннях динаміки колії та рухомого складу [9, с. 85-92]. 

Пересвідчуємося, що робота наукового форуму була плідною і мала 

важливе значення для розв’язання нагальних проблем тогочасного залізничного 

транспорту. 

Інститут транспортної механіки мав своє періодичне видання, що виходило 

один раз на рік і на шпальтах якого оприлюднювалися підсумки наукових 

досліджень співробітників Інституту. Це – «Тематичний збірник Інституту 

транспортної механіки» [10]. Окремі номери цілком присвячувалися працям того 

чи іншого вченого – співробітника Інституту. У 1936 р. статті П. М. Супруненка 

ввійшли до змісту збірника. Аналіз цих праць дав можливість стверджувати, що 

вчений приділяв значну увагу питанням механіки рухомого складу залізниць. 

Його наукові розвідки присвячувалися питанням динаміки рухомого складу, 

зокрема, локомотивів, вагонів і потягів. Академік вивчав взаємодію між колією та 

рухомим складом. У галузі теорії тяги потягів П. М. Супруненко створив ряд 

нових методів графічного інтегрування диференціальних рівнянь руху потягів, 

приділяв значну увагу вдосконаленню існуючих і створенню нових приладів, 

призначених для вимірювання характеристик різних процесів, що протікають у 

рухомому складі та колії. Праці вченого торкаються майже всіх питань, над якими 

працював Інститут у 1934-1937 рр. 

Інститут транспортної механіки вже в середині 30-х рр. ХХ ст. перетворився 

на потужний дослідницький центр технічних наук, однак вже у 1937-1938 рр. 
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значну частину співробітників заарештували. Ця доля не оминула також і його 

очільника, академіка П. М. Супруненка. В середині 1937 р. Інститут транспортної 

механіки припинив існування, а з ним – і дослідження проблем транспорту в 

ВУАН. 

Останні роки існування установи були трагічними. На загальних зборах 

Академії наук у 1936 р. її керівництво й особисто П. М. Супруненко були піддані 

жорсткій критиці, пов’язаній, зокрема, з доведенням ученими доцільності та 

правильності використання для залізничних перевезень швидкостей руху потягів 

значно менших, «ніж ті, яких успішно досягають стахановці». Після цього 

очільника Інституту та його співробітників звинуватили у тому, що вони «не 

хочуть визнати, зректися та виправити свої попередні помилки, яких вони 

припустилися в роботі, а виправдовують себе в доповідях та статтях» [11]. 

У червні 1937 р. Президія АН УРСР направила до ЦК КП(б)У «Доповідну 

записку про стан та роботу Академії за 1934-1937 р.р.». У ній відзначалося, що 

«інститути транспортної та гірничої механіки потребують ґрунтовної 

реорганізації. На чолі кожного з них стоять серйозні вчені, але ні в одному, ні в 

другому інституті немає кадрів, які б забезпечили проведення робіт в масштабі 

інституту». Експериментальні роботи Інституту транспортної механіки з 

вищевказаної причини визнавалися «не солідними, відірваними від практики», 

такими, що «не дають майже ніякої користі для поліпшення важливої справи 

транспорту» [2, с. 267]. 

Президією ВУАН зроблено висновок про те, що подальше існування 

інститутів транспортної та гірничої механіки як окремих установ є недоцільним. 

Натомість, раціональним було визнано створення у складі АН УРСР 

комплексного Інституту прикладної механіки, в якому названі інститути зайняли 

б місце відділів. Президія прийняла рішення про  закриття Інституту транспортної 

механіки 23 липня 1937 р., а 5 серпня того ж року Раднарком УРСР затвердив цю 

постанову.  
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Висновки. Підбиваючи підсумки роботи Інституту транспортної механіки 

ВУАН, відзначимо той величезний внесок у вітчизняну науку та народне 

господарство, який належить його співробітникам. За період існування установи 

були розроблені методи тягових розрахунків, сконструйовано низку приладів для 

їх здійснення. Одночасно з цим, вирішувались чисельні складні завдання щодо 

встановлення коефіцієнта тертя колеса об рейку в різних умовах. Були отримані 

практичні результати в галузі досліджень коливань паровозів та вагонів, а також 

розроблені методики формування потягів та розташування в них 

великовантажних вагонів. Вчені Інституту опублікували безліч наукових 

монографій, підручників, методичних посібників, які широко використовувалися 

в навчальному процесі вишів країни. Методики, теоретичні положення і 

практичні рекомендації, які розробили науковці Інституту, використовувалися в 

народному господарстві, в галузі залізничного та водного транспорту, привносячи 

суттєвий економічний ефект. Діяльність Інституту була особливо важливою, 

зважаючи на його розробки у напрямку обороноздатності країни. Перед Другою 

світовою війною та в її ході здобутки вчених Інституту застосовувались для 

вдосконалення й модернізації залізничного та водного транспорту. Треба віддати 

шану вітчизняним ученим, які, незважаючи на трагічні випробування, зробили 

вагомий внесок у розвиток науки, продовжуючи найкращі традиції українського 

народу і поповнюючи скарбниці світової цивілізації та культури. 
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