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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Дослідження історичних тенденцій генезису різних видів техніки є 

актуальним з огляду на виявлення закономірностей, відповідно до яких вони функціонують, а 

головне щодо перспектив їх подальшої технічної еволюції. Останнє особливого значення набуло 

за сучасних умов, коли у низці технічних галузей є нагальна потреба пошуку нових шляхів їх 

самостійного розвитку. Для поступального функціонування суспільства взагалі, та народного 

господарства зокрема, вкрай важливе місце посідає залізнична справа. 

Саме тому значна увага приділяється історії появи та становлення залізничної техніки, 

еволюції її суспільних функцій, ролі вчених та інженерів у подальшому її розвитку. Разом з тим 

залізнична справа – це складний комплекс взаємозалежних підсистем, вивчення яких у тісному 

взаємозв’язку надає дослідникові змогу всебічно розглянути наукову проблему. Водночас праці з 

історії науки і техніки, зокрема залізничної справи, вимагають детального розгляду конкретних 

напрямів, що у сукупності надає можливість створити цілісне уявлення про їх розвиток. Зважаючи 

на це, такі дослідження потребують широкого і всеохоплюючого підходу.  

Одним із маловивчених аспектів, що має важливе значення для залізничного транспорту, 

залишається питання генезису та еволюції методів та засобів забезпечення надійного та 

безперебійного функціонування магістралей і обслуговуючих залізничних об’єктів у зимовий 

період, надто – коли снігові замети утворюють істотні перешкоди для руху потягів, роботи станцій 

тощо. 

Проблема снігоборотьби на залізницях виникла практично одразу з початком їх будівництва, 

насамперед у Російській імперії. З одного боку,  визначальна роль залізниць у різних регіонах 

імперії, в тому числі щодо надійного функціонування, визначалась їх важливим 

народногосподарським значенням; з другого – суворі зими, рясні снігопади, хуртовини, безліса 

степова місцевість сприяли тому, що саме на території імперії, зокрема в Україні, питання 

снігоборотьби постало особливо гостро. У тісному взаємозв’язку з вирішенням інших питань 

щодо еволюційного розвитку залізничного транспорту, усе це вимагало розв’язання цілого ряду 

інженерних наукових завдань. 

Логічно, що питаннями снігоборотьби займалися, як правило, відповідні фахівці, котрі в 

різний час вивчали і певні аспекти її минулого. Проте на сьогодні відсутні історико-технічні праці, 

котрі у повному обсязі розглядали б становлення та розвиток методів і засобів забезпечення 

роботи залізничного транспорту в зимовий період (зокрема, снігоборотьби), простежуючи їх 

упродовж усього періоду розвитку залізничної справи у їх сукупності і взаємозв’язку. Тому 

дослідження даного питання є актуальним для створення цілісної та комплексної картини методів 
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і засобів забезпечення надійності функціонування залізничного транспорту, а відтак і залізничної 

справи в цілому. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою 

частиною науково-дослідної роботи Національного науково-дослідного інституту українознавства 

та всесвітньої історії за темою «Соціальна історія першої половини ХХ століття: українське 

суспільство в міжвоєнний період та в умовах Великої Вітчизняної війни» (№ держреєстрації 

0114U002039). 

Мета і завдання дослідження визначалися відповідно до характеру обраної теми і ступеня її 

наукового опрацювання. Мета дослідження полягає в комплексному вивченні розвитку методів та 

засобів вирішення важливої складової забезпечення надійності функціонування залізничного 

транспорту в зимовий період. 

Відповідно до поставленої мети завдання наукового доробку полягали в наступному: 

- розглянути наявні результати досліджень з питань функціонування залізничного 

транспорту в зимовий період та проаналізувати стан відповідної джерельної бази; 

- розкрити особливості функціонування залізничного транспорту в зимовий період на 

вітчизняних шляхах сполучення в історичному контексті; 

- визначити внесок вітчизняних і зарубіжних учених та інженерів у дослідження проблеми 

подолання снігових заметів на залізничному транспорті та їх практичне вирішення; 

- проаналізувати розвиток методів та засобів попередження утворення снігових заметів на 

перегонах та територіях станцій; 

- проаналізувати розвиток методів та засобів усунення снігових заметів; 

- опрацювати загальну кваліфікацію методів та засобів снігоборотьби, дослідити їх 

взаємозв’язок, а також провести періодизацію їх розвитку; 

- опираючись на досвід історичного минулого, визначити аспекти щодо снігоборотьби на 

залізничному транспорті з огляду сьогодення та перспектив розвитку вітчизняних залізниць за 

сучасних умов. 

Об’єктом дослідження є наукова, технічна та організаційна діяльність із забезпечення 

надійного та безперебійного функціонування залізничного транспорту. 

Предметом дослідження є становлення і розвиток комплексу методів та засобів забезпечення 

надійного та безперебійного функціонування залізничного транспорту в зимових умовах шляхом 

попередження утворення і усунення снігових заметів з колій насамперед на теренах України, де ці 

питання поставали особливо гостро. 

Територіальні межі дисертації обумовлені адміністративно-етнічними українськими 

землями, що перебували у складі Російської імперії (середина ХІХ ст.) до початку науково-

технічної революції, коли питання функціонування транспорту в зимовий період було вирішено 
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принципово: із драматичного протистояння стихійному лиху із залученням широких верств 

населення вони перетворилися на поточну повсякденну роботу залізничників (середина ХХ ст.). 

Методи дослідження застосовувалися комплексно і використовувалися залежно від 

вирішення тих чи інших конкретних завдань. Методологічною основою дослідження стали 

принципи історизму, об’єктивності та системного підходу до вивчення проблеми. У роботі 

використовувалися загальнонаукові методи (аналітико-синтетичний, логічний, структурно-

функціональний), спеціально-історичні (предметно-хронологічний, порівняльно-історичний), що 

забезпечило можливість наукової реконструкції процесу розвитку методів та засобів 

снігоборотьби залежно від суспільної ситуації, розвитку залізничної справи, її загального науково-

технічного рівня та рівня розвитку конкретних галузей. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що на основі залучення значного 

обсягу різних джерел зроблено спробу комплексного дослідження історії становлення і розвитку 

методів та засобів забезпечення надійного та безперебійного функціонування залізниць взимку, а 

саме вперше:  

- виконано комплексний аналіз історіографічної та джерельної бази проблеми снігоборотьби 

за значний (протягом століття) проміжок часу; 

- здійснено наукову класифікацію методів і засобів снігоборотьби та історичну періодизацію 

їх розвитку; 

удосконалено питання щодо еволюції технічних засобів очистки колій залежно від суспільних 

та науково-технічних факторів;  

дістали подальшого розвитку: 

- аналіз процесу виникнення та історичного розвитку снігоприбиральної техніки на 

вітчизняних залізницях, зокрема на території України; 

- вказано на доцільність використання історичного досвіду роботи залізничного транспорту в 

зимовий період та перспективи сучасного розвитку залізничного транспорту в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі аналізу 

історичного досвіду вони дають узагальнену та об’ємну картину ґенези, одного із важливих 

напрямів забезпечення надійності функціонування залізниць в зимовий період. Праця може бути 

використана фахівцями міністерств інфраструктури та надзвичайних ситуацій України при 

вивченні тенденцій розвитку та опрацюванні нових методів і засобів у сфері снігоборотьби на 

залізницях. Отримані результати в певній їх частині конкретизують історію розвитку вітчизняної 

залізничної справи, дозволяють краще зрозуміти зовнішні й внутрішні чинники прогресивних змін 

у цій специфічній галузі та доповнюють наявний теоретичний матеріал з історії науки і техніки. 

Вони можуть бути залучені при створенні монографій та навчальних курсів з цієї дисципліни, а 
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також при викладанні історії України, спецкурсів на економічних, географічних та інших 

факультетах. 

Особистий внесок здобувача. Робота виконана автором самостійно, всі наукові результати 

отримані особисто. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження доповідалися науковій 

громадськості, зокрема, були представлені та схвалені на наукових та науково-практичних 

конференціях: 13-ій Всеукраїнській конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та 

спеціалістів, м. Київ, 13 травня 2008 р.; 6-ій Всеукраїнській науковій конференції з історії техніки, 

м. Київ, 4 – 5 грудня 2008 р.; 14-ій Всеукраїнській науковій конференції молодих істориків освіти, 

науки і техніки та спеціалістів, м. Київ, 20 травня 2009 р.; 5-ій конференції молодих учених та 

спеціалістів, м. Київ, 28 травня 2009 р.; 8-ій Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні 

питання історії науки і техніки», м. Очаків, 17 – 19 жовтня 2009 р.; 15-ій Всеукраїнській 

конференції молодих істориків освіти, науки і техніки та спеціалістів, м. Київ, 21 травня 2010 р.; 9-

ій Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання історії науки і техніки», м. Житомир, 

7 – 9 жовтня 2010 р.; 10-ій Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання історії науки 

і техніки» (м. Київ, 6-8 жовтня 2011 р.). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження відображені у 20 наукових 

працях, з яких 1 монографія, 8 статей опубліковані у наукових фахових виданнях за спеціальністю 

та 2 статті в інших збірниках. Одна праця надрукована в науковому виданні Російської Федерації. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел та літератури. Повний обсяг дисертації – 224 сторінок, з 

них – 196 сторінок основного тексту. Список використаних джерел та літератури містить 349 

найменувань.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

 

У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, розкрито об’єкт, предмет, мету та конкретні 

завдання дослідження, окреслено територіальні й хронологічні межі, визначено основні методи, 

наукову новизну й практичне значення отриманих результатів, рівень апробації та структуру 

дисертаційної роботи. 

Розділ 1 «Історіографія проблеми та джерельна база дослідження» містить загальний 

аналіз опрацьованості теми, джерел та наукових методів, що використовувалися при дослідженні. 

У підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» розглянуто рівень дослідження розвитку снігової 

проблеми на вітчизняних залізницях в історико-технічній літературі. Виявлено, що, попри 

важливість питання, роботи, які в цілому і в достатньо повному обсязі його б вирішували, відсутні. 
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Існуюча історіографія, що стосується окремих розділів та певних періодів, неповна, а нерідко 

відзначається протиріччями. Однак майже з самого початку розвитку боротьби зі сніговими 

заметами та іншими негативними наслідками несприятливих погодних умов взимку постійно 

робились спроби розглянути питання снігоборотьби в історичному аспекті. Разом з тим варто 

зазначити, що значною мірою такі наукові розвідки започатковувались інженерами для того, щоб 

представити певну спадкоємність щодо їх власних напрацювань у тих чи інших напрямках даної 

проблеми. 

Наявна історіографічна література щодо даного дослідження поділяється на дві складові: 

присвячену загальним питанням розвитку залізничної справи і ту, котра безпосередньо розглядає 

саме становлення і розвиток методів та засобів снігоборотьби. Що ж до останньої, то вона може 

бути розділена на роботи реферативного характеру, що, як правило, передують викладенню тих чи 

інших питань, пов’язаних зі снігоборотьбою, і коротко представляють історію цих питань у баченні 

авторів; ті роботи, котрі дають стислий виклад становлення та розвитку снігоборотьби як цілісного 

процесу, і роботи, що стосуються питань розвитку конкретного виду засобів чи методів 

снігоборотьби. 

Щодо розвитку залізничної справи в цілому, то, зважаючи на значення останньої для 

суспільства взагалі і народного господарства зокрема, історія її становлення та розвитку здавна 

привертала пильну увагу дослідників (праці В.Верховського, О. Головачова, П. Георгіївського, В. 

Віргінського, Л.Гумілевського, В. Орлова, І. Агієнко, С. Кульчицького, В. Зінченка та інших). І 

хоча зазвичай у цих працях питанням снігоборотьби особливої уваги не приділялось, для даного 

дослідження вони є корисними для виявлення загальних закономірностей розвитку залізничної 

справи, а також безпосереднього впливу на досліджувані процеси. 

Безпосередньо розвиток окремих способів та засобів снігоборотьби розглядався інженерами-

залізничниками, котрі були причетні до вирішення цієї проблеми. Слід згадати праці Д. Мельника, 

а також  О. Клоссовського, В. Рудницького, А. Чернявського, М. Григоровського, В. Диммана, Е. 

Злотницького, А. Чернявського, М. Завадського, М. Лебединського, В. Кетриця, С. Залусського, О. 

Толвінського, А. Шумилова та інших. Серед пізніших праць у цій галузі відзначимо роботи В. 

Толстова, Я. Дурново, П. Никифорова, О. Ігнатовича, В. Савіних, В. Прядко.  

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» дана загальна характеристика основних 

видів джерел, що сприяли проведенню дослідження. Найбільш повно і оперативно вказані питання 

стосовно снігоборотьби на залізницях висвітлювались в публікаціях у різного роду технічних 

виданнях. Перш за все відносяться технічні журнали. Спочатку відомості відносно снігоборотьби 

на залізницях публікувались у журналах «Вестник железных дорог и пароходства», 

«Железнодорожный транспорт», «Журнал Министерства путей сообщения», «Инженер», 

«Техника железных дорог», «Путь и путевое хозяйство»,  «Техника и экономика путей 
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сообщения», «Железные дороги мира» та ін. У дореволюційний період особливо активно питання 

снігоборотьби розглядалися в журналі VIII відділу Російського технічного товариства 

«Железнодорожное дело». За радянського доби найбільшу увагу питанням снігоборотьби 

приділяли журнали «Железнодорожный транспорт» та «Путь и путевое хозяйство».  

Важливим джерелом інформації про проблеми та стан залізничної справи в цілому, розвитку 

снігоборотьби, зокрема є матеріали дорадчих з’їздів інженерів служби колії російських залізниць, 

на яких ці проблеми досить регулярно та інтенсивно обговорювалися. Їх матеріали публікувалися 

у відповідних збірниках, насамперед у репринтних виданнях на замовлення ВАТ «Российские 

железные дороги.  

Однією з найбільш вагомих складових джерельної бази дослідження є наукові монографії та 

статті провідних учених та інженерів свого часу, спеціально присвячені різним аспектам 

снігоборотьби, або проблемі залізничної справи загалом. Перш за все, крім зазначених вище, це 

праці П. Чирвінського, М. Долгова, М. Срединського, Б. Срезневського, а особливо С. Карейші. 

Цими ж питаннями займались М. Сус, Л. Кузьмін, Ф. Антонов, М. Потапов, О. Повєтьєв та багато 

інших. У їх працях розглядалися теоретичні питання, пов’язані з вивченням снігу як природного 

матеріалу, механізмів утворення снігових заметів, дослідженням впливу погодних умов. 

Деякі відомості з зазначеного питання почерпнуто з документів і матеріалів Центрального 

державного архіву вищих органів влади і управління України, Центрального державного 

історичного архіву України (м. Київ), Центрального державного архіву громадських об’єднань 

України. 

В цілому джерельна база є цілком достатньою для повноцінного наукового дослідження 

становлення та розвитку методів і засобів снігоборотьби на залізницях України, а головне для 

адекватних висновків щодо їх зв’язку з загальним розвитком залізничної справи у різних 

соціально-економічних умовах, з урахуванням тогочасних історичних факторів, а також періодів і 

закономірностей процесу що досліджується. 

У підрозділі 1.3 «Методологія дослідження» обґрунтовується доцільність наукових методів, 

використаних у доробку. Використання сучасних принципів і методів дослідження сприяло 

репрезентативності й обґрунтованості та глибині одержаних результатів. Вибір методів дослідження 

безпосередньо визначався конкретними завданнями та характером об’єкта та предмета дослідження. 

Методологічною основою дослідження є діалектико-матеріалістична теорія пізнання, яка 

передбачає розкриття розвитку науково-технічних процесів у всій їх повноті, багатоманітності з 

урахуванням складності досліджуваного явища. Методи, що використовувалися у даному 

дослідженні, можна поділити на загальнонаукові, методи соціально-гуманітарного та історичного 

знання. Перші передбачають об'єктивність, деполітизованість, світоглядний плюралізм, 



7 

класифікацію та типологізацію. З методів соціального знання використано комплексний 

багатофакторний аналіз, системність. 

Джерельна база дослідження була критично оцінена за допомогою відповідних методів 

історичної науки. Основний її критерій − достовірність. Здійснювався також порівняльний 

аналіз документів, монографій, статей, інших джерел.  

Комплексне використання вказаних і інших методів дало змогу прослідкувати історичні 

особливості еволюційного розвитку снігоборотьби, зокрема  на території України, з початком 

інтенсивного розвитку залізничної справи (середина ХІХ), і до часу (50-і роки ХХ ст.), коли 

відповідні засоби та методи досягли ступеня, за якого снігова проблема з непередбачуваного і 

непереборного стихійного лиха перетворилась на предмет повсякденної поточної уваги 

залізничників. 

Розділ 2 «Залізничний транспорт у зимовий період на теренах України другої половини 

ХІХ –поч. ХХ ст.» висвітлює основні напрями діяльності залізничників й відповідних науковців в 

галузі залізничної справи, зокрема історичні аспекти снігоборотьби на залізницях. 

У підрозділі 2.1. «Чинники надійності функціонування залізниці в зимовий період» 

проаналізовано питання, котрі виникають при експлуатації залізничного транспорту у зв’язку 

зі зниженням температури, а особливо з утворенням снігових заметів на коліях та території 

станцій. Зазначена необхідність ґрунтовної підготовки до зимового періоду, а також комплексу 

заходів з перешкоджання утворенню заметів та їх усунення. 

У підрозділі 2.2. «Розвиток залізничного транспорту та подолання факторів ризику в 

зимовий період» простежено основні періоди становлення і розвитку залізничного транспорту та 

виникнення снігової проблеми. Зростання ролі залізниць в суспільно-економічному розвитку Росії 

взагалі, європейській її частині зокрема. Питання снігоборотьби особливо гостро постало у степовій 

частині, насамперед в південних, південно-східних і південно-західних районах, де була 

зосереджена значна частина населення й економічного потенціалу. Це викликало потребу розвитку 

системи спеціальних заходів, серед них важливих щодо посилення снігоборотьби, для запобігання 

порушенню надійного і регулярного залізничного сполучення в зимовий період. Відповідно як 

розвивалися практичні заходи, так і розпочалися наукові дослідження, спрямовані на вирішення 

даної проблеми.  

У підрозділі 2.3. «Роль вчених та інженерів-залізничників у розв’язанні проблеми 

снігових заметів» розглядається теоретичні підвалини та практичні заходи щодо успішної 

діяльності з вирішення проблеми снігових заметів. Питання снігоборотьби – як теоретичного, так і 

практичного плану –обговорювались на дорадчих з’їздах інженерів служби колії російських 

залізниць, друкувалися в  журналах «Железнодорожное дело», «Журнал Министерства путей 

сообщения», «Инженер» та ін. З’явилися і перші монографічні дослідження, присвячені як 
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питанню в цілому, так і окремим його аспектам. Згодом цими ж питаннями займались такі відомі 

радянські вчені як М. Жуковський, академік С.Чаплигін, член-кор. АН СРСР Б. Веденєєв та ін.  

 Для забезпечення своєчасності заходів проти заметів на російських дорогах 

використовувалися засоби й методи метеорологічних спостережень за погодними умовами. 

Зокрема, у 1881 р. перший з'їзд інженерів служби шляху ухвалив проведення на дорогах імперії 

систематичних метеорологічних спостережень. Першими організаторами цієї справи стали 

О. Фадєєв і Р. Савельєв.  

Мали місце й інші, багато у чому різні підходи до вирішення снігової проблеми. Однак, не 

зважаючи на це, теоретичні та практичні дослідження, що проводились науковцями й інженерами, 

все ж заклали підвалини для більш інтенсивного розвитку засобів попередження утворення 

заметів, а також їх усунення.  

 У підрозділі 2.4. «Удосконалення методів попередження снігових заметів» визначаються 

основні попереджувальні методи проти утворення снігових заметів. На основі досвіду 

снігоборотьби з’явилась можливість опрацювати певні типові засоби боротьби зі сніговими 

заметами і навіть поширити їх на російські залізниці нормативним шляхом. Відповідні вказівки 

залізничним відомством видавались неодноразово, але мабуть першим з них був циркуляр, 

виданий 1868 р. Головним інспектором залізниць бароном Дельвігом, у якому було перераховано 

основні заходи: снігові вали, захист з хвойного галуззя, постійні загорожі, тесані або зі старих 

шпал, драньові щити, рекомендувалась посадка дерев.  

У північних районах вдалим рішенням було насадження рядів ялини. А в південних 

проводилось насадження листяних порід дерев. Враховуючи малу ширину смуги відчуження, ці 

кроки виявилися не надто ефективними. В 1895 р. XІІІ  дорадчий з’їзд з приводу використання тут 

лісозахисних насаджень висловив думку, що «семирядні листяні насадження, улаштовані на 

дорогах Південних і Південно-Східних у місцевостях степових, які сильно заносяться, при ширині 

смуги відводу, котра не перевищує 25 сажнів, внаслідок близькості крайнього ряду посадок від 

колії й невеликої їхньої ширини, не тільки не служать самостійним захистом шляху від заметів, 

але нерідко самі сприяють занесенню шляху, якщо він не обгороджений переносними щитами».  

В дореволюційний період використання щитових заслонів стало основним методом боротьби 

зі сніговими заметами на залізницях Росії, особливо в її південно-західних регіонах. Їх було 

опрацьовано багато різних конструкцій (С. Карейша нараховував їх до 37). Найбільшого 

поширення отримали запропоновані в 1863 р. В.Титовим ґратчасті драньові щити, які давали 

значний технічний результат. Методи та технологію їх застосування доопрацював в 1880 р. М. 

Григоровський. Використовувались й інші види захисту, зокрема постійні паркани. 

У підрозділі 2.5. «Подолання наслідків снігових заметів» проаналізовані основні напрямки 

боротьби із сніговими заметами на залізницях. Незважаючи на вище зазначені заходи щодо 
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захисту шляхів від снігових відкладень, неминуче залишалось чимало місць, де вони не могли 

бути застосованими або не давали належного результату, що призводило до їх усунення штучним 

шляхом переважно ручним або механічним методом. 

Найпоширенішим і найбільш використовуваним інструментом була дерев'яна лопата. Ручне 

очищення було малоефективним, потребувало значних фізичних та часових затрат й залучення 

великої кількості працюючих. Вихід вбачався у механізації очистки, особливо залізничних колій.  

Серед механічних засобів головне місце посіли паровозні та вагонні плуги. Перші 

навішувались перед паровозом; внаслідок незручності використання поширення вони не 

отримали. Вагонні снігоочисники згадуваного типу розміщувались під вагоном. Існувала чимала 

кількість їх конструкцій, серед яких широке застосування знайшли снігоочисники конструкції 

Бурковського та фінлянського типу. Створено було також снігоочисники, що базувались на дещо 

інших принципах роботи. Найбільш ефективними виявились ротативні (роторні) снігоочисники, 

зокрема конструкції Леслі. Переважно для очистки залізничних станцій застосовувались кінні 

плуги. На місцевому рівні існувало безліч їх видів. 

Використання механічних снігоочисників на той період не стало масовим. Насамперед, 

технічних засобів просто не вистачало. Підводячи підсумки щодо методів та засобів снігоборотьби 

на кінець ХІХ ст., С. Карейша вказував, що основною причиною порівняно малого застосування 

механічних снігоочисників стала відсутність комплексного вирішення проблеми: від снігу 

розчищалася лише одна колія; сніг на укосах доводиться потім забирати й вивозити підводами; на 

станціях снігоочисники виявилися незручними ще й тому, що сніг, який зчищається з однієї колії, 

вони звалюють на сусідні і т. п.  

Для еволюції снігоборотьби позитивна роль опрацьованих конструкцій полягала у тому, що їх 

принципи надовго визначили розвиток методів і засобів механізованої очистки шляхів від снігу у 

майбутньому.  

У розділі 3 «Забезпечення безперебійності залізничного руху в зимовий період за 

радянської доби (20 – 50-ті роки ХХ ст.)» досліджено розвиток методів та засобів снігоборотьби в 

умовах нового політичного та суспільно-економічного ладу. Період відрізняється особливо 

сприятливими умовами і бурхливим розвитком залізничної справи в цілому та снігоборотьби як її 

невід’ємної частини зокрема.  

Система заходів вирішення снігової проблеми на початку ХХ століття розглянута у підрозділі 

3.1. «Розвиток методів та засобів боротьби зі снігом у 20 – 30 роках ХХ ст.». Перша світова, а 

потім громадянська війни негативно вплинули на стан вирішення розглядуваної проблеми. На 

фоні негараздів, викликаних суспільно-політичною і воєнною ситуацією, у справі забезпечення 

надійності руху на залізницях проблема снігоборотьби майже не привертала уваги. Але сама 

проблема на зникла, а часом навіть загострилась. Вирішення її в основному базувалось на 
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залученні великих мас населення до ручної розчистки занесених снігом колій. До останнього 

вдавалися обидві конфліктуючі сторони.  

Масове використання населення в розчищенні колій від снігу відіграло значну роль і в 

повоєнний період. Тоді ж покладено початок заходам щодо механізації цього процесу та 

попередження утворення заметів. Як одне з найважливіших у забезпеченні нормального 

функціонування залізничного транспорту питання снігоборотьби знаходилось під жорстким 

контролем державних і партійних органів. Використовувалося устаткування, що залишилось, 

водночас налагоджується промисловий випуск відповідного обладнання та опрацювання нового.  

Застосовування різних засобів та прийомів захисту шляху сполучення від снігових заметів в 

подальшому розглянуто у підрозділі 3.2. «Модернізація засобів протидії утворення заметів». У 

Радянському Союзі, насамперед в Україні, практично всі залізниці в більшій або меншій мірі 

піддавалися сніговим заметам. Протяжність таких місць на окремих ділянках становила від 25 до 

50 % їхньої будівельної довжини. Для забезпечення безперебійного руху поїздів в зимових умовах 

вимагалось застосовування різних засобів захисту шляху від снігу та снігових заметів. 

Опираючись на історичний досвід, принципи і методи роботи більшості тогочасних видів 

снігозахисту зводилися до затримки й відкладення з невітряної сторони шляху за допомогою 

переносних щитів, ґратчастих парканів і деревно-чагарникових насаджень маси перенесеного 

вітрами снігу. Упродовж до початку 50-х років ХХ ст. саме штучні захисні пристрої допомагали 

вирішувати проблему боротьби з утворенням снігових заметів.  

Найголовнішим типом штучного снігозахисту були переносні щити, якими на той час було 

обгороджено 32% снігонебезпечних ділянок залізниць  (постійними парканами – 2%; іншими  

видами захисту – 13,2%, решту – лісами й живими захистами). 

Розмаїття захисних конструкцій щитів вимагало їх стандартизації, завдяки чому залишилося 

лише три їх типи: І – розміром 2,0х1,5 м з площею просвітів в 47 % (переважно для південної 

смуги); ІІ – розміром 2,0х2,0 із площею просвітів 43 % (найбільш поширений); ІІІ – розміром 

2,0х1,5 із площею просвітів в 37 % (для сухого і дрібного снігу). З часом їх конструкція звелася до 

одного типу. Загалом штучні щити, снігозахисні споруди давали непогані результати, але 

вимагали значних затрат ручної праці для їх перестановки. 

Поширення набули й  інші види штучного захисту, зокрема постійні парканні загорожі, які  у 

свій час виступали одним із перших засобів захисту залізничних колій від заметів. Згодом вони 

були потіснені переносними щитами. На основі дослідного вивчення їх роботи в 1936 р. для 

застосування на залізницях були розроблені перші типові проекти постійних снігозахисних 

парканів, що відзначались значно вищою ефективністю. Однак їх спорудження вимагало доволі 

значних витрат. 
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Використовувались також захисні щити, що працювали за протилежним принципом дії, тобто 

вони не затримували сніг, а спрямовували сніговітровий потік таким чином, що сніг переносився 

через залізничну колію (так звані вітропередуваючі щити).  

У певних умовах певний позитивний ефект для снігозатримання давали такі споруди, як 

снігові стінки, снігові канави, снігові вали тощо. 

Загалом, упродовж тривалого часу саме штучні захисні пристрої відповідним чином 

допомагали вирішувати проблему боротьби з утворенням снігових заметів. Одночасно 

розвивались і методи захисту за допомогою лісопосадок. Згодом останні взяли на себе основну 

роль у захисті залізниці від снігу. Але до цього вони пройшли великий еволюційний шлях.  

В широкому обсязі питання про лісозахисні смуги було піднято в 1921 р. рішенням Ради Праці й 

Оборони «Про організацію захисних лісових насаджень на шляхах республіки». Відповідно до 

наказу народного комісара шляхів сполучення Ф. Дзержинського залізничники почали енергійно 

«насаджувати й усемірно охороняти дерева на транспорті, перетворюючи сталеві шляхи на зелені 

магістралі». Останньому насамперед сприяла ліквідація приватної власності на землю, що усувало 

головну перепону розширенню лісозахисних смуг. Особливо це стосувалось лісозахисних смуг на 

південних залізницях. 

Корінний перелом намітився в 1931 р. виданням наказу від 16 листопада про обсадку живим 

захистом усіх новоспоруджуваних ліній, не очікуючи здачі їх в експлуатацію. Остаточний же 

поворот убік живого захисту був зроблений диспетчерською нарадою 16 квітня 1932 р. 

Пропонувалось для забезпечення безперервності й безпеки руху в зимовий час упродовж другої 

п’ятирічки перейти по всій мережі залізниць від щитів до живого захисту. 

Починаючи з 1932 р., з урахуванням ґрунтових умов і лісорослинних особливостей , а також 

ступеня занесення снігом  ділянок залізниць, проводились численні наукові дослідження, які дали 

можливість знайти більш ефективні схеми й конструкції захисних насаджень для убезпечення 

магістралей від заметів. На їх основі О. Повєтьєв в 1934 р. запропонував нові конструкції 

насаджень – смугові снігозахисні лісонасадження з розривами усередині посадок й конструкції 

смугових захисних лісонасаджень у посушливих районах. 

Розвиток технічних засобів снігоочищення наприкінці 20-х початку 30-х рр. ХХ ст. 

досліджувався у підрозділі 3.3. «Еволюція технічних засобів снігоочищення в 1920 – 1930-і 

рр.». У даний період на залізницях відбулися корінні зрушення в практиці снігоборотьби. 

Необхідність раціоналізації і підвищення продуктивності праці змушувала вдосконалювати уже 

відомі та опрацьовувати нові, більш досконалі та ефективні технічні й інші конструкції з ширшим 

діапазоном застосування, робота яких виявлялась у багато разів ефективніша за ручну.  

Для розширення діапазону застосування відповідних механізмів створювалась їх різноманітна 

гама, що забезпечувало подальше витіснення ручної праці. За своїм призначенням вони 
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розділялись на дві основні групи: а) машини для очищення шляхів від снігу на перегонах (різні 

типи снігоочисників); б) пристрої (облаштування) для очищення й збирання снігу на станціях 

(снігоприбиральні й снігонавантажувальні пристрої, щіткові снігоочисники, снігорозтавалки, 

обігрівальні облаштування, повітродувки, стрічкові транспортери тощо). 

Налагоджується і випуск снігоочисних машин різних конструкцій. Значною мірою вони 

базуються на тих ідеях, котрі були закладені у снігоприбиральну техніку ще за дореволюційних 

часів та упродовж десятиліть довели свою ефективність. Випускались машини як вітчизняних, так 

і запозичених іноземних конструкцій. 

Поширення отримали і плугові снігоочисники. Найбільш досконалими із них були конструкції 

Бурковського і Бьєрке (фінляндського типу). Усі нові плугові снігоочисники випускалися 

підвищеної ваги, з пневматичним управлінням, що значно збільшило швидкість і маневреність, 

втричі зменшились і обслуговуючі їх бригади. 

Розвивались технічні ідеї, котрі раніше не знайшли ефективного практичного втілення. У 1924 

р. під керівництвом І. Федотичева було започатковано (вдосконалено в 1935 р.) потужний 

снігоочисник таранного типу «Носорог», що застосовувався на одноколійних лініях. В серії 

снігоочисних механізмів з’явився порівняно новий їх тип  – снігоочисні струги. Подальшого  

удосконалення зазнав і роторний снігоочисник Леслі. 

Снігопади й заметілі негативно відбивалися  на роботі залізничних станцій, утрудняючи 

маневрову роботу, сортування, складання вантажів і рухомого складу, прийом і відправлення 

поїздів. Порівняно з перегонами, де колії певним чином були захищені, перебували у гірших 

умовах. Крім розчищення прилеглої території виникала гостра потреба збирання й вивезення 

снігу. Відповідні заходи досить утруднювалися зайнятістю станційних колій вагонами, 

паровозами, іншими механізмами. Внаслідок цього щорічні витрати на снігоборотьбу по станціях 

становила близько 80 %  від їх загальномережевих витрат по цій статті.  

Реально механізувати цей напрям роботи в зимових умовах певним чином вдалося лише у 

1936 р. за участю снігоприбирального «поїзда Гавриченка». Конструкція машини передбачала 

попереду ніж, що підрізав сніг та передавав його на транспортер, а далі на причеплені позаду 

напіввагони. Останні були обладнані транспортерами для завантаження та вивантаження снігу. 

Конструкція виявилась вдалою. «Поїзд Гавриченка» на його трудовій вахті, що затяглася більш 

як на двадцять років, у 1958 р. змінив снігоприбиральний поїзд ПТКБ ЦП з головною 

машиною СМ-2.  

Одним із найбільш важливих місць у роботі станцій є стрілочні переводи. Навіть незначні 

порушення їх нормальної роботи, особливо централізованих, можуть порушувати 

функціонування всієї станції. Ручне очищення стрілок від снігу, котре переважало, відбувалося 

повільно, водночас для утримання їх у належному стані потрібна була, особливо на великих 
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станціях, велика кількість працівників. Порівняно недорогим способом механізації очищення 

цих і інших подібних об’єктів стало видування снігу стисненим повітрям. Перші досліди з 

повітродувками були початі в зиму 1933/34 р. – спочатку пересувними, а потім стаціонарними 

пристроями. Були випробувані також різноманітні методи теплової очистки (газовим нагрівом, 

електронагрівом тощо), але через недосконалість технічних рішень позитивних результатів 

вони не дали. 

У підрозділі 3.4. «Залізниця в умовах воєнного і повоєнного часу» розглядається  ситуація 

в галузі снігоборотьби, яка склалася в середині ХХ століття До того часу багато з теоретичних і 

практичних питань, пов’язаних з утворенням снігових заметів та усуненням наслідків цього 

явища, вже так чи інакше знайшли своє вирішення поколіннями науковців. Однак події Великої 

Вітчизняної війни суттєво вплинули на подальший розвиток у цьому напрямі, водночас проблема 

не лише не зникла, а стала навіть більш складнішою через обставини воєнного часу. 

У цей період на залізницю покладались виключно важливі завдання із забезпечення потреб 

фронту і тилу. Перш за все це стосувалось перевезення та постачання військ, що означало більш 

суворе дотримання надійності руху. Відтак особливо зросли вимоги до організації снігоборотьби. 

Велику роль тут відіграв так званий «лунінський рух». У складних умовах воєнних подій 

залізничники зуміли забезпечити нормальне функціонування магістралей в зимових умовах. 

Дослідницькі роботи було пригальмовано, однак все ж вони продовжувались. 

Роки війни стали на перешкоді подальшому планомірному розвитку системи лісозахисних 

насаджень. Суттєво зменшились не лише можливості активного лісонасадження, але постраждала 

й значна частина існуючих посадок. Водночас у 1941 – 1945 років залізничники вздовж 

залізничного полотна кілометрів все ж зуміли висадити тисячі дерев і кущів. 

У повоєнний період робота над вирішенням проблеми надійності роботи залізниць у зимовий 

період не лише продовжилася, а була поставлена на систематичну основу. Дослідженням методів 

попередження снігових заметів займалась спеціально створена лабораторія снігоборотьби 

Всесоюзного науково-дослідного інституту залізничного транспорту (ЦНДІ). Серед методів 

захисту слід відзначити широкий розвиток лісозахисних насаджень вздовж залізниць. 

Кількість ділянок на залізницях, огороджених переносними щитами, з кожним роком 

зменшувалася за рахунок більш ефективних засобів снігоборотьби. На цей час вони складали біля 

22 % від загальної довжини снігонебезпечних місць. Завдання убезпечення колій в зимових 

умовах перебирали лісові насадження. Було опрацьовано та впроваджено ряд нових типів 

високоефективних лісозахисних насаджень, у тому числі багатосмужних, що значною мірою 

вирішували проблему снігозахисту. Лісозахисні насадження виконувались у рамках комплексної 

державної програми лісонасаджень. 
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До 1947 р. довжина смуг живого захисту збільшилась ще на 1 400 кілометрів. Особливо значні 

роботи біли проведені на Південно-Східній, Північно-Донецькій, Південній та Південно-

Донецькій дорогах.  

Внесено було відповідні корективи й у конструктивне вирішення лісозахисних насаджень. До 

1948 р. лісосмуги були деревно-чагарникового типу були широкосмужними, багаторядними, дуже 

щільними, особливо знизу, з 4-рядною чагарниковою опушкою з боку поля й чагарниками під 

пологом дерев. З 1951 р. з’являються непродувні насадження з 15 – 25-метровими інтервалами між 

лаштунками й польовою кулісою шириною 25 – 30 м. Завдяки ефективності живий захист 

поступово витісняв не тільки переносні снігозахисні щити, й постійні паркани. 

Подальший розвиток отримали механічні устрої для очистки колії та території станцій. 

Застосування знайшли снігоочисники, струги, снігоприбирачі, інша техніка.  

Використовувалися й плужні локомотивні одноколійні та двоколійні снігоочисники різних 

типів. При значній висоті шару снігу застосовувались потужні таранні снігоочисники типу 

«Таран» 1955 р. випуску. Найбільш досконалою на той час машиною був швидкісний 

суцільнометалевий снігоочисник СДП випуску 1956 р., котрий поборював снігові замети висотою 

до 1,5 м.  

Для розчистки снігових заметів висотою до 3 м використовувались роторні снігоочисники. Це 

була вдосконалена конструкція роторного снігоочисника Леслі. З 1945 р. до нього приєднався 

роторний снігоочисник «Гендель», виробничі процеси на якому були більш 

високомеханізованими. Досконалішими виявились випущені пізніше трироторні електричні 

снігоочисники ЭСО-3, а також обладнані щітковим робочим органом двороторні снігоочисники 

ЭСО-Щ. Використовувались також снігоочисники з реактивним двигуном. 

Значну роль в очищенні від снігу відіграли струги-снігоочисники, зокрема типу СС-1, а також 

снігоприбиральні поїзди. Снігоприбиральною машиною, що отримала досить значне поширення на 

мережі доріг, був снігоприбиральник з щітковим робочим органом конструкції ЦНІІ. З 1958 р. на 

мережі залізниць почав експлуатуватися більш досконалий снігоприбиральний поїзд ПТКБ ЦП з 

головною машиною СМ-2. Закладений у нього принцип дії розвивався і далі. 

Однією з важливих умов забезпечення надійної і безперебійної роботи залізничних станцій є 

безвідмовне функціонування стрілочних переводів, особливо обладнаних електричною 

централізацією. Для підтримки експлуатаційного стану стрілок у несприятливих кліматичних 

умовах у значних обсягах використовувалася ручна праця. За весь час існування залізниць не 

припинялися пошуки більш ефективних засобів забезпечення надійного функціонування 

стрілочних переводів у несприятливих кліматичних умовах. Перевага при цьому віддавалася 

електронагріву. 
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Згодом, до початку науково-технічної революції (середина ХХ ст.) на залізницях в основному 

існував достатньо широкий набір засобів снігоборотьби, що давав можливість ефективно 

попереджувати утворення заметів, ліквідувати ті, котрі утворилися, забезпечуючи практично 

безперебійний залізничний рух у зимовий період. Робота науковців та конструкторів у цій галузі 

не припинилась, а технічні засоби снігоборотьби продовжували удосконалюватись. В подальшому 

розвиток засобів і методів снігоборотьби якихось кардинальних змін з точки зору принципів дії не 

зазнав; проте інтенсивно йшло нарощування обсягу і виробничих потужностей, надійності та 

взагалі загального технічного рівня існуючого обладнання, його комплексної механізації та 

автоматизації, створення кращих умов праці, що, зрештою, дало можливість досягти в цій галузі 

якісних поліпшень.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Забезпечення надійного та безперебійного функціонування залізниць в зимових умовах є 

одним із важливих завдань, що виконувалися вітчизняними фахівцями. Важливою складовою 

даного завдання є боротьба із снігом і сніговими заметами. Водночас, при достатньо широкій 

палітрі досліджень різних аспектів історії науки і техніки, і сьогодні відсутня праця, котра б 

послідовно прослідкувала еволюційний розвиток питання снігоборотьби як важливого елементу 

загальної історії залізничної справи. 

2. Проблема снігоборотьби на залізничних магістралях виникла з їх появою. Сніг і снігові 

замети порушували графік руху поїздів, впливали на своєчасне перевезення пасажирів та вантажів, 

завдавали значних матеріальних збитків народному господарству. Проблема загострювалась із 

розвитком залізничного транспорту, особливо на теренах України, де існували вкрай несприятливі 

щодо цього кліматичні умови. 

3. Автором уперше виконано комплексне дослідження питання становлення та розвитку 

методів і засобів снігоборотьби як органічного елементу історії вітчизняної залізничної справи. 

Показано роль вчених та інженерів у теоретичних дослідженнях та практичних напрацюваннях, 

котрі сприяли ефективному вирішенню завдань функціонування залізниць в умовах зими,  як 

щодо вивчення самого явища снігових заметів, вимог щодо будівництва залізничних шляхів 

сполучення, так і попередження утворення та ефективної ліквідації природних перешкод. 

4. Досліджено, що опрацювання та практичне застосування методів та засобів із 

попередження утворення снігових заметів та їх усунення з колій і територій станцій тісно 

пов’язані. В конкретних умовах по можливості вони застосовувались одночасно. Поступово кожен 

метод виділявся в окремий напрям технічних засобів, що отримували власний розвиток. Шляхом 

аналізу в роботі проведена систематизація та історична періодизація розвитку використовуваних 

методів і засобів снігоборотьби. 
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5. Досліджено, що залежно від природної ситуації перевага в очищенні залізниць і станцій від 

снігу і снігових заметів надавалася тим чи іншим методам та засобам. Для досягнення бажаного 

результату тривалий час застосовувалася переважно ручна праця при масовому залученні 

населення. Необхідного технічного рівня механічні снігоочисні пристрої та засоби досягли лише з 

часом, до того ж їх постійно не вистачало, а головне, вони не забезпечували комплексності 

процесу. Враховувався той факт, що залізничні колії заміталися поземкою, а сніг, що випав, 

досить легко усувався. Для недопущення на магістралях заметільного снігу найбільш доцільним 

вбачалося затримання його за рахунок перешкод – природних або штучних: деревні насадження, 

щити і паркани різної конструкції тощо. 

6. У 20-х рр. ХХ ст. найбільший розвиток отримало застосування щитів – особливо 

ґратчастої конструкції та методу їх використання шляхом багаторазових перестановок. Метод 

давав можливість накопичувати значні обсяги снігу, не допускаючи його до залізничного 

полотна. З часом початкове розмаїття конструкцій щитів поступалося їх стандартизації, що 

сприяло здешевленню та поширенню цього засобу. Значні надії щодо захисту залізничної колії 

від заметів покладалися на лісозахисні насадження. Останні цілком виправдалися, особливо 

при використанні хвойних дерев. Головною перешкодою при широкому використанні цього 

способу була незначна ширина смуги відчуження. Зі скасуванням приватної власності на 

землю перешкода відпадала. Захисні лісонасадження почали стрімко розвиватися, поступово 

перебираючи на себе основну роль у захисті залізничних колій від снігових заметів.  

7. Розвиток способів і методів снігоборотьби помітно загальмувався в умовах воєнного часу. 

Однак потреба у відповідних заходах не лише не зменшилась, а істотно збільшилась. З огляду на 

самовіддану працю залізничників, які в складних умовах, зокрема природних, забезпечували 

надійну роботу залізниць, особливого значення набули організація та зміст вживаних кроків. 

8. Завдяки поступальному розвитку методів та засобів снігоборотьби основні проблеми 

снігозахисту було вирішено у 50 – 60-тих роках ХХ ст. Їх удосконалення продовжувалось і після. 

В основному йшлося не про нові напрямки чи кардинальні зміни, а про удосконалення, 

підвищення надійності технічних засобів, покращення умов праці тощо. Снігова проблема на 

залізницях із стихійного лиха перетворилася на об’єкт поточної буденної діяльності. Однак у 

вирішенні проблеми снігоборотьби природні умови та катаклізми в зимовий період продовжують 

створювати серйозні труднощі, а часом і нестандартні ситуації, в яких досвід поколінь вчених і 

фахівців-залізничників, узагальнений в даній роботі, може мати непересічне значення.   
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АНОТАЦІЯ 

 

Потапенко Л.Л. Залізничний транспорт України (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): 

науково-технічні, організаційні засади функціонування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.07 – історія науки й техніки. – Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2014. 

Дисертація присвячена питанням історичного розвитку забезпечення надійного 

функціонування залізничного транспорту в зимовий період, а саме розвитку методів і засобів 

попередження утворення та усунення снігових заметів. Розглянуто розвиток теоретичних 

досліджень, еволюцію методів та засобів снігозатримання за допомогою штучних перепон та 

лісонасаджень, а також механічних засобів снігоочищення на вітчизняних залізницях у 

дореволюційний період та за радянської доби, перш за все на території України. 

Ключові слова: надійність залізничного транспорту, снігові замети, снігозатримання, 

лісозахисні насадження, снігоочищення, снігоочисна техніка. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Потапенко Л.Л. Железнодорожный транспорт Украины (вторая пол. XIX - первая пол. 

ХХ в.): научно-технические, организационные основы функционирования. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.07 - история науки и техники. - Государственное высшее учебное заведение «Переяслав-

Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды», 2014. 

Диссертация посвящена вопросам, связанным с обеспечением надежности функционирования 

железнодорожного транспорта в зимний период, а именно развитию методов и средств 

предупреждения возникновения и устранения снеговых заносов на железных дорогах Украины.  

Диссертация состоит из вступления, трех разделов, общих выводов и списка использованных 

источников. 

Во вступлении обоснована актуальность проблемы, определены объект, предмет и задачи 

исследования, раскрыты научная новизна и практическое значение полученных результатов. 

В первом разделе «Историография и источниковая база проблемы» обоснована степень 

разработанности проблемы, представлен круг источников, используемых в исследовании, а также 

основные методы исследования. Историографический обзор литературы показал, что при 

важности проблемы и наличии значительного количества репрезентативных источников, данная 
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научная проблема освещалась исследователями тезисно и фрагментарно, что обуславливает 

необходимость комплексного ее исследования. 

Второй раздел «Железнодорожный транспорт в зимний период на территории Украины во 

времена Российской империи» посвящен вопросам борьбы со снегом в дореволюционное 

время. Рассмотрены социальные и экономические условия возникновения снеговой проблемы, 

показано развитие теоретических исследований в этой области, исследована эволюция методов 

и средств задержания снега при помощи искусственных препятствий и лесных посадок, а 

также механических средств очистки снега на отечественных железных дорогах. Показан 

вклад в решение проблемы отечественных ученых и инженеров. Прежде всего это касалось 

территории Украины, где снеговая проблема ввиду безлесья и климатических условий стояла  

особенно остро. 

В начальный период в основе мероприятий против снежных заносов лежала очистка путей, 

преимущественно ручным способом с привлечением большого количества работающих. Но почти 

сразу же начинают развиваться методы предупреждения образования снежных заносов – 

лесопосадки и искусственные сооружения (щиты, заборы и т.п.). Что касается лесозащитных 

насаждений, то на территории Украины наиболее эффективные виды деревьев (ель и др.) росли 

плохо, лиственные породы давали слабую защиту. Но особое значение имела связанная с частной 

собственностью на землю малая ширина полосы отчуждения. Поэтому основное внимание 

уделялось снегозадерживающим щитам, получившим широкое распространение. Развивались также 

механизированные способы снегоочистки – сначала гужевые, а затем механизированные. Однако 

из-за отсутствия комплексной механизации и нехватки механических снегоочистителей проблема 

механизации снегоочистки решена не была. 

В третьем разделе «Обеспечение бесперебойности железнодорожного движения в зимний период 

в советское время (20-50-е годы ХХ в.)» рассмотрены мероприятия на железных дорогах по защите от 

снега и устранения снежных заносов в послереволюционный период. До начала индустриализации 

страны практически использовались оставшиеся средства снегоочистки и в широких масштабах 

применялся ручной труд. Однако сразу же с ликвидацией частной собственности на землю начались 

мероприятия по развитию лесозащитных насаждений. Но снегозадерживающие щиты еще долго 

играли главную роль в защите пути от снежных заносов. С началом индустриализации начинают 

развиваться более совершенные механические устройства для уборки снега, в том числе с территории 

станций. При этом последняя проблема ввиду важности и размеров затрат в значительной степени 

выходит на первый план. 

Во время Великой Отечественной войны обеспечение надежной работы железнодорожного 

транспорта приобрело особо важный характер. Однако развитие методов и средств для этого 

насколько замедлилось. В послевоенный период продолжалась разработка и модернизация 
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механических средств снегоочистки. Но особое внимание уделялось лесозащитным 

насаждениям, выполняемым в рамках комплексного плана развития лесополос. С расширением 

лесозащитных посадок все меньшую роль начинают играть искусственные снегозащитные 

устройства, в частности, щиты. Расширяются научные исследования в данной области. В 

результате указанных мероприятий перед научно-технической революцией (50-60 гг. ХХ в.) 

страна обладала развитой сетью действенных лесозащитных насаждений и широкой 

номенклатурой эффективной снегоуборочной техники. Основные проблемы в области борьбы 

со снегом были решены. Продолжалось дальнейшее развитие ее средств и методов, но в целом 

снеговая проблема из стихийного бедствия превратилась в объект текущей деятельности 

железнодорожников. 

Ключевые слова: надежность железнодорожного транспорта, снежные заносы, задержание 

снега, лесные насаждения, очистка от снега, технические средства снегоочистки. 
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The dissertation is devoted the questions connected with maintenance of reliability of functioning of 

a railway transportation during the winter period, namely development of methods and warning facilities 

of occurrence and elimination of snow drifts. It is considered development of theoretical researches, 

evolution of methods and means of detention of snow by means of artificial obstacles and wood landings, 

and also mechanical means of clearing of snow in domestic railways of the Russian empire and Soviet 

Union, first of all in territory of Ukraine.  
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