дуст считап,

« ... весьма

подозритсльной

u

бак·гсриальном отнонІснии, І ' ак как она

бJ,IJia CИJJMIO 'НІІ ' рЯЗНСНІІаЯ отбросами ЖИВОТНОІ 'О [JрОИСХОЖДСНИЯ ... »
Летом

l90X

/2, С'. J 47j.

r. в Киеве нсш,ІХІJ)'ЛСІ зпидемия холерь1 . и Городскос Улранлсои<: с

целью прсдотвращсния раСІІространения инфекuии вJ,ІН)')f.<Деrю бьІло прншtтІ, реше
ние полностJ,ю :закрьtтІ, водоІІриемш,rе оголовІси, которь1е забирали во ду ш Днсщш.
Водтаборt,І рсчной воль1 и филt>грьt водапрово да бьши запломбt·lровсшьІ . С

ста J 908

15

авгу

.1·. и до 1939 t'., І<Огда в<щозабор из Днепра бьш восстшюн л сн и нущена lІ С р

вая очсрсJЦ. )l,нсІІронской станции, город Н<1

лет t1срешсл на артсзианскую Н О.'І.).
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Тшсой ра; ~икшІІ,ІJьrй шаг бьtл сдслан rю инициатнвс и.звсслюго кисвсr<оt ·о мсдик а 

бактсрионОІ'П В.К. ВьІС<ЖОВИLШ. Под руководством ученого слециалиспt"І1Н Киевско
го бактсришюгичсскоJ ·о института бьт ш,швлсн холсрвьІЙ вибр1101J в водс Днс1rра в
МССТС раСІІО.І ЮЖСІ-ІШІ ВО)l.ОЗабора. РСШСНИС ПО ПОЛJЮМУ прекраШt::ІІИІО заборП ВОД І>!

11'3

)l,нспра J\ШЮ возмож11ость дост<JточІю бьrстро остановить зшщемию, по)1твердив тем
самr,Jм рот, рс•Іной во; tьІ в rаспростраІІении кишечнr,rх инфекций.
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ПРОВІСНИК КОНЦЕПЦй EKOJIOГILJHOI 'O Пl>ИРОДОКОРИСТУВАННЯ
СЕРГfЙ ПОДОЛИНСЬКИЙ
Дупле11ко

10.

!(

Нині визншю, що i J lCЇ, розроблені С.АЛодолинським

-

вченим. який tшперсдив

свій чuс, формували нові науково-практичні підходи і закладали фундамент новог о

t.:вітогляду, що спирався на об' єктипні закономjрності jсторич.ного розвитку нюдс-1 ва .
Якщо їх не усв~~омлсно, це трагічно нпливас ШІ подальші цивілізаційні шляхи, набли
ЖШОLІИ катпстрофічні СJ<ологічні наслідки. Він намагпсгься відловісти па питання.- чи

може існуві:lти такий кнас природних процесів, який би харш-сгеризувався коефіuіоІТ<І :\.1
корисної дії ІЮІШД

100%.

Саме ці cno'L міркуиання і розрахунки С.А.Подолинсьrсин rю

клав в основу роботи під назвсно «Людська 1Jf1Ш\Я та ії відношення до розподілу CtlepІ ' Ї'L», опубліковану російською в J 880 р. в пстербурзькому журналі « Слов@. В uей же

час він 11убнікус фрШ'І\1енти роботи в німец1.>ких, фраrщузьrшх та італійсью,rх жyptJaШl:\.
СкороLІйІИЙ німецький варіаш мив шІ.Зву «ЛюдсL>юІ Іtраця і сдність СИ; ІИ » (існ) с осрск

Ла) ~ цьоІ 'О тексту уrсраїнс~>кою, зроблений Михайном Грушенськнм.). Перевидані пі JІ)
бліrсації в

1990 та 2000

рр. українсL>кою мовою і в 1991-му російсІ,t\010.

Ф.Енгсш~с fШ'3ннв «справжнім віцкрнттям» висноrнси СПодолинського що ; ю ро .їі
людсr,кої нраці у розподілі сонячної енергії на земній поверхні. (.ІЛС Jюдноч.ас вважав
ПОІ\fипковими ЙОІ 'О економічні коментарі до І~ЬОJ 'О. ВоподиІ\1ир Всрнащ:ький також

називав С.Лодолинс1~кого новатором у rшyili, але, на жаль, забутим rюваторОІ\1. С)
часні ДОСJІЇ ),ІІИІ<И ЙОГО ТНО{l'ЮСТЇ ВИЗІJ3ЮТJ, УЯВЛСlІНЯ С.ПодОЛИІJСЬІ<ОГО пpe, lTCLf C IO
ноасферної концепції В.Всрнадсr,кого і синергетичних підходів ІЛригожина )Ю ~щ
зуміrrня снсцифіки жи1тсвих ІІроцссів ,

С.

1ІодонинсІ.ким ше природш1чниtюм бу по зроблено спробу « ПОГО) ІІІТИ дод атк о 

ву працю з ланівtJими фізичними теоріями», що й ви J шлося у створсшrн текст:.
«Людська нрш1н та 'Сі нідІrошсшІя до розподілу енерrїі». Він с..'Тнерд жува в , шо в ен е р-
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гетичному бюджеті nоверхні Землі дедалі меншу роль відіграс

il

внутрішня енергія,

тому слід забезпечити збереження енергії або перетворення сталоt енергії (тепла) у
вищу форму, здатну перетворитись у механічний рух. Це відбувається завдяки нраці
саме вона сnричинює нагромадження енергії, яка є у рознорядженні людства. Люди
ва не створює ні матерії, ні енергі:і

-

все це дає щшрода, ш1~ зющяки праці енергія

зберігається і примножуєпся. Згідно з розрахунками вченого виходить, що нраця
зберігає енергії в десять разів більше, ніж сама містить.
С.Подолинський, погоджуюqись з тим, що природні зшшси палива (rобто нафта,
торф, вугілля тощо) невпинно вичерпуються і з часом стануть недо<-"Татніми для забез

неченн>І. зростаючих лотреб людей, nро11онує розробляти способи накоnичення неви
черnної енергії Сонця через подальшу раціоналізацію людської нраці. Якщо nолітична

економія постулює, що додатковий продукт, отриманий в результаті нарощування
енергетичного потенціалу, nеретворюється на прибуток для nодальшого розвитку ви
робництва, то т. зв. соцjальна ~кономія, одним із творцjв якої· вважаєт-ься С.Подо

линський, розглядає ефект від надлишку ен~ргії на користь людських інтересів.

Окрім енергетичних витрат, необхіщтих для підтриманнЯ" життєдіяльності, шо
дині потрібно задовольняти також потреби психічно"і діяльності, питома вага яких у
3:1Гальному балансі енергії зростає з плю-юм розвитку суспільства. С.Подолинський

писав- що вище розвиток лшдини, то стас складнішим й інтелектуальне жи'rтя і тим
більше nраці вона повинна витрачати т-Іа задоволення саме цих потреб. Задоволення

потреб у ЗІ-таннях викликало,

-

підкреслював він,

-

виникнення університетсько"і

освіти, згодом організацію дослідницьких лабораторій, наукових експедицій і ще ба
гато інших заходів, які вимагали додаткової праці. Він уточнював- викладачі пере
дають знання учням, студентам, які в подальшому використовують ці знання задля

збільшен:ня запасів накопиченої енергії. При цьому мистецтво, яке намагасrься сnо
нукати людину до діяльності, що забезпечує додаток в енергетичному балансі, теж
виявляється. корисним в цьо:му асnектІ.

В ціпому, найважливішими висновками, зробленими С.1ІодолинсІ,ким в його ро
боті, нам уявляються наступні (якщо викласти їх сучасною мовою):

-

Загальна кількі<-"ТЬ енергії, що отримує поверхня Землі зі своїх надр та від Сон

ця, поступово зменшується., Водночас загальна кількість енергії, яка нагромаджена
на земній поверхні та якою може користатися людство, невпинно зростає. Збільшен

ня це відбувається за рахунок nраці людини і використання домашніх тварин та
створених механізмів.

-

Людині властивий певний економіqний еквівалент, який зменшується по мірі

того, як людс[,кі потреби зростають.

-Існування людей та їхнє відтворення забезпечено до тоt'О часу, поки кожна mо
J.ЮІП може використовувати сукуnність енергетичного nотенціалу, що nеревищує "іі
власний кратво тому, в скільки разів знаменник "Гі економіqноrо еквівалента більше

ч исельшJКа. Пояснення цьому таке: механjчна робота завжди виража<:·гься певною
мірою в ноживних речовинах та інших засобах :.шдоволення людських nотреб. Об
чеженням цієї тези є пише абсолютна кількість енергі1", що ми отримасмо від Сонця,
та сукупність корисних копалин нашо]· rmанети.

·

Основні питання, що стоять на порядку деУтому в сенсі nродовження на нашій

ІІШІІІетj процесу накопичення енергії з найвищим коефіцієнтом корисної дїі, це- за
стосування сонячна ·( енергії stк рушія і uиготовлення поживних речовин з неорганіч
них висхідІfИх матеріалів (в подальшому- це постало як теза про автотрофність, за
В. Rернадським).
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Таким чином, С.Подолинський пау-ково обІ"рунтовус етнорення людством енер

гетичної бази для задоволення своїх фізіологічних, соціальних і культурних потреб і
водноч<Іс дає оптимістичний nрогноз його подаш~шого розвитку. Він першю.-t визна

чив доцільність еколоrо -екоrюмічноJ" діяльrюсті людства на противагу нераціональ
ній дисиnації енергії, •шм заклав фундамент майбутньо]· еколого-енергетичної кон
цснції розвитку суспільства.

Саме це дозволя<.: вважати С.Подолинського попередником В.Вернадського і
!.Пригожина. Фактично, вузлові nитання природничонаукового знання

-

проблема

жипя і адекватністr, дня житrсвих процесів другого закону термодинаміки- с двома

сторонами одного й того ж феномену, тобто цілісного уявлення про сутність життя .
С.Подолинський не дожив до широкого визнання його наукових заспуг, він по
мер у Кисві від тюккої хвороби ЗО червня

1891

р. і похований на Звіринецькому цви

rпарі. Нібито про нього писав В.Вернадський: «повільне проникнення наукових до
сяпrснь в житrя і в наукову думку

r

звичайною і загальною рисою історії науки«.

Завершую• Іи , треба підкреслити, що Укра1·ні належить пріоритет у опануванні автро
покосмічного економіко-філософського мислення, яке розглядає людину як космічну іс··
тоту, а ії rосnодарювшшя на Землі- як частипу економіки Всесвіту. Глибинний зміст
цьоr-о мислснвя розумів український учений-енциклопедист Сергій По долинський.

ДЕРКАЧ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ: НАУКОВИЙ ШЛЯХ
·
)Кабін С. О.
ЖИ1тєвий шлях Вtfепого-кібернетика Віталія Павловича Деркача почався

тня

1923

року вс. Мановка (Полтавська область). У

1937

13

кві

р. В.П. Деркач встуrтив до

комсомолу. fОнак був призваний у лави Червоної Армії в червні

1941

р, навчався

курсантом військової авіашколи у Мелітополі. Воював па Сталінградському фронті
(травень

1942 р.- вересень 1942 р.), Західному та Першому Білоруському фронтах
(1943-1945), за війну тричі поранений. У січні 1944 р. вступив у ВКП (б) і залишався
комуністом на протязі всього жютя. В.П. Деркач зустрів Перемогу, будучи команди

ром відділення 93-го стрілецького nолку 76-ої Єльн.инсько-Варшавської Червонопра
порної Ордсна Суворова

LI

ступеня стрілецькоз· дивізіі"

[1,

с.

6; 2,

с.

258].

Після війни

два роки nрослужив у складі радянської групи військ в Німеччині (м. Магдебург).
У

1947

r.

В.П. Деркач постулив в Одеський елек.тротехніtUІИЙ інституту зв'яЗК).

займан керівні посади в комсомолі (завідуючого відділом та інструктора з вересl!я

1949

но траuснь

1953

р.) і працював завідуючим відділом студентської молоді реда

кції газсти «Молодь України« (травень 195З р.- березень

1955

р.)

(1,

с.

6J.

У

1955

р.

він заочно закіJJчив радіофізичний факультет Київського політехнічного інстІТГ)'Т).
Проrобивши рік інженером в Ки1·вському КБ лJя

24,

у

1956

р. В.П. Деркач пішов ІJра

цювати в Обчислюнальний центр АН УССР (пізніше Інститут кібернетю<и АІІ УРСР).

ставши не тіпьки нершим аспірантом
все жится ІЗ ;

(]957-1960

рр.), а й другом В.М. Гпушкова на

1959-1962 рр. займав nосаду головного інженера Центру. Захнс
( 1962) і докторську дисертації (1970) fl, с. 6-81.
1962 р. В.П. ДеркаL1 зайняв посаду завідуючого відділом фізико

4].

У

пш кандидатську
У

вересні

технологічних засад кібернетики і О/\НИМ з nерших nочав дослідження по nракrич
ному використанню явища електролюмінесценції, ни.м було досліджені технічні ха

рактеристики, потенційні можливості по формуванню і представпевню візуальвих
інформаційних моделей. Було виявлено фактори, що визначали контраст та яскра-

11 о

