
Сумський міський Центр науково-технічної 

творчості молоді

Привіт із «Казки»

Віртуальна тематична екскурсія до 

Сумського дитячого парку «Казка»
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Мета екскурсії:
 познайомити екскурсантів із історію та

особливостями дитячого парку «Казка» у місті Суми;

 дати уявлення про поняття «автоматон» та етапи їх

розвитку;

 розширити межі наочного процесу пізнання

оточуючого середовища шляхом використання

сучасних комп’ютерних технологій;

 удосконалювати навички отримання інформації за

допомогою віртуальної екскурсії;

 розвивати інтерес до цікавих технічних надбань

людства, бажання створювати технічні новинки,

користуючись можливостями сучасної науки;

 сприяти вихованню любові до рідного міста, почуття

гідності та патріотизму, гуманне ставлення до

спадщини свого краю.



Місце проведення: 
• музей техніки Сумського міського Центру 

науково-технічної творчості молоді;

• заклади загальної, середньої, позашкільної 

освіти міста.

Категорія екскурсантів:
учні, вихованці та педагоги закладів           

загальної, середньої, позашкільної освіти.



Раніше на місці сучасного дитячого парку у місті

Суми був "міський луг" (городской лугъ), але деякі

старожили звали його Миколаївським лужком

Вид на міський луг початку ХХ сторіччя



У 1970-і роки на міському лугу було розташовано

футбольне поле. Там грали в футбол на уроках

фізкультури учні школи №8.



У 1985 році на честь 40-річчя Перемоги у місті був

відкритий дитячий парк «Казка». Він знаходиться в

центрі міста між річками Псел та Сумкою вздовж

проспекту ім. Т.Г. Шевченка.



Будівництво парку було генеральною задумкою

Михайла Опанасовича Лушпи (на той час першого

секретаря Сумського міському Компартії). Над

проектом працював архітектор В.М. Ухань. Лушпа

залучив до участі в будівництві, дизайну малих і

великих архітектурних форм буквально всіх:

сумські підприємства, художників, учнів шкіл,

студентів. Але основне навантаження лягло на

плечі працівників СМНВО ім. М. Фрунзе.

М.О.Лушпа

Будівництво парку



Відкриття парку було справжнім святом. Мешканці

міста отримали свою власну міську «Казку» - із

старовинними фортецями, дерев’яними підвісними

мостами, прозорими озерами, казковими

персонажами, втіленими в скульптури.

Площа парку складає більше 12 га



Протягом декількох років «Казка» вважалася

одним з найкращих парків подібного типу в

СРСР, була гордістю і красою міста Суми, його

візитівкою. Парк часто зображували на

радянських листівках.

Дерев'яна фортеця

Атракціон «Потяг»



Дерев'яна фортеця (вид

на сцену лялькового

театру). У нижньому

правому куті автор-

різб'яр по дереву Саєнко

Микола Іванович та

архітектор Ухань

Володимир

Миколайович.



Центральна алея 

парку

Міні-модель корабля



Фонтан

Замок 



У розважальному парку багато казкових персонажів.

Сумські скульптори створили з каменю динамічні статуї, а

також знайомі всім сценки з казок (є сюжет з історії про

ріпку, Ємелю-дурня, царівну-жабу, кам'яні статуї

Попелюшки, Івана-Царевича, Карабаса-Барабаса, Мауглі з

Багірою, доктору Айболиту з мавпами).



Автором цих персонажей є скульптор Богдан 

Люклян.



Персонажі  казки «Пригоди 

Буратіно»

Скульптурні фігури «Смішні 

демони»



Персонажі  казки «Курочка 

ряба»

Персонажі  казки «Царівна-

жаба»

Персонажі  казки «Ріпка»



До кінця 1980-х років через відсутність належного

фінансування та вандалізм відвідувачів, паркове

господарство прийшло в занепад. Згоріли дерев'яний

корабель і фортеця, її залишки були розібрані, щоб уникнути

травматизму. Зараз на цьому місці гастролюють приїжджі

цирки і луна-парки.



З 2013 року у парку

«Казка" знову періодично

проводять роботи по

відновленню. Плиткой

викладені доріжки біля

центрального входу,

побудовано декілька

пандусів. Одна із веж

замку, реконструйована.

Сходи, що поєднують

вулицю Новоместинську

та парк перетворилися на

арт- об`єкт.



Парк «Казка»

розташований на

дванадцяти гектарах

колишньої заплави

річки Сумки. Тому

на його території

знаходиться кілька

водних джерел, а

посередині парку був

фонтан. Висота його

струменя досягала

десяти метрів.



У серпні 2018 року у

парку запустили

новий контактний

фонтан. Вночі

струмені води

підсвічуються

різними кольорами,

а ще цей водограй

“співає”.



У сучасному парку крім звичних атракціонів працює

автомістечко. Діти мають змогу покататися на

маленьких поні та віслюках. Працює спортивний

комплекс і великий трав'яний стадіон, де проходять

тренування та ігри хокейного клубу "Сумчанка". У кафе

діти можуть з'їсти морозиво та інші солодощі.

Атракціон «Сонечко»

Атракціон «Орбіта»Атракціон «Веселі 

гірки»



Кафе «КАЗКА»

Стадіон



07 серпня 2013 року на вході у парк було встановлено

памятник М.О.Лушпі. Монумент – загальний подарунок

місту від ВАТ «Гуала Кложерс» и АТ «Технологія». Працював

над пам`ятником скульптор із Харкова Ельданіз Гурбанов,

відомий жителям Сум своїми контактными скульптурами

Гусара, Дами із парасолькою та Веселого сумчанина.

Памятник Михайлу Лушпі одразу отримав прикмету: тим,

хто мріє про власне житло, необхідно тричі потерти чобіт

відомого будівельника Сум, і бажання виконається.



Біля центрального входу

у парк стоїть фігура

Кота у Чоботях, що радо

зустрічає гостей. Саме

він став візитівкою

«Казки».



Спочатку Кіт стояв біля нинішнього МакДональза, потім його

відремонтували, вбудували механізм, пошили одяг і у 1985 році

поставили на п'єдестал біля входу в дитячий парк.



А сучасний кіт, який стоїть зараз, був зроблений у

1992 році на Сумському машинобудівному науково-

виробничому об'єднанні ім. М.В. Фрунзе за гроші заводу. І

в паспорті об'єкта записаний як "Пантелеймон

Котофеєвич Фрунзенський". Голову, хвіст і капелюх із

одягом робили художники Сумського обласного

академічного театру драми і комедії ім. М.С. Щепкіна.



На сьогоднішній час механізм руху Кота не працює, а його

самого лише час від часу переодягають в різний одяг.



Крім Кота у 1985 році у парку на дерев'яній вежі сидів

півень, який кукарікав по певному сигналу. Та рухались

рицарі, що стояли біля однієї із веж замку. Ці механічні

фігури називаються автоматонами.



Автоматон (automaton, в перекдаді з грецької мови

αὐτόματον — діючий за власним бажанням) –це самостійно

діючий механізм, виконуючий завдяки допомозі

внутрішнього пристрою, певний набір дій та рухів. Зазвичай

це імітація форми і руху людини, тварини чи птаха. Відомо

про існування автоматонів ще за часів Античності.

Служниця, яка наливає вино Автоматон-часи «Слон»

ІСТОРІЯ АВТОМАТОНІВ



АВТОМАТИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ТА ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Макети лева Леонардо да Вінчі (1452-1519), створеного для

зустрічі короля Людовика XII. Лев йшов по залу і біля

підніжжя трону відкривав лапами груди, висипаючи до ніг

короля лілії.



Механічний рицар.
Робот, створений Леонардо да Вінчи умів сідати, вставати,

рухати руками і шиєю, а також відкривати рот. Щелепа

рицаря була анатомічно схожою на людську.



Статуетка монаха, яка рухалась по кімнаті, піднімала та

опускала хрест та чотки, а також відкривала рот, що

зображує молитву. Її зробили при дворі іспанського короля.



Швейцарець П`єр Жак-Дро створив трьох дітей-

автоматонів, які програмувались та виконували різні задачі.

Роботи до сих пір у робочому стані, а побачити їх можна в

швейцарському Нойшателе.



«Каліграф» – самий складний автоматон, завершений у 1772

році, скаладається із 6000 деталей. Його можна було

програмувату на написання текста із 40 літер. Автоматон

використовував справжнє гусине перо, яке час від часу

опускав у чорнила.



Автоматон «Музикант» мала зовнішність жінки, грала на

справжньому клавесині та імітувала дихання.



«Художник» за допомогою справжнього олівця малював на

папері одне із чотирьох зображень: портрет короля Франції

Людовика XV та його собаку з підписом «Мій песик»,

королівське подружжя Людовика XVI та Марію-Антуанету, а

також сюжет про купідона, який керував колісницею,

запряженою метеликом.



«Качка» французького механіка Жака Вокансона у 1738 році

була представлена на виставці Отеля де Лонгвіль. Виконана

із міді, вкрита позолотою, вона стояла на п`едесталі, крякала,

пила воду із тарілочки, размахувала крилами і клювала

зерно. Крім того це зерно «переварювалось». Кількість

деталей в цьому автоматоні доходила до 1000.



Починаючи з XVIII століття в Японії з'являються

автоматони каракурі-нінгьо. Ці механічні ляльки розносили

чай, показували акробатичні номери, фокуси. Їх

використовували в театрах(бутай-каракурі), грали вдома

(дзасікі каракурі), з ними приймали участь у релігійних

процесіях та фестивалях (дасі каракурі).

АВТОМАТОНИ ЕПОХИ ЭДО



АВТОМАТИКА XX СТОЛІТТЯ

Музикальный автоматон "Stella" виконаний у Швейцарії

в Сен-Круа у 1910-20 рр. XX сторіччя. Його музичний

інструмент створила компанія Mermod Frères, а сам

автоматон компанія Gustave Vichy.



Поступово старовинні автоматони зайняли своє місце в

музеях і приватних колекціях. А в ХХ столітті виник

особливий напрямок у виготовленні автоматонів –

аніматроніка. Аніматроніка – це розробка і виготовлення

людино- та твариноподібних розважальних машин для

кіноіндустрії і парків атракціонів. Особливо досягла

успіху в цьому компанія «Walt Disney Pictures».



Робот-адміністратор зустрічає відвідувачів у німецькому

Europa-Park. На тілі цього прибульця вбудований коло з

дрібних ліхтариків, які грають різними відтінками. Робот

може повертатися з боку в бік, жестикулювати і навіть

коментувати те, що відбувається навколо.



В Дубаї функціонує парк «Неспокійна планета», де можна

потрапити в Юрський період і познайомитися з динозаврами

величезних розмірів. Понад 100 робозаврів можуть

пересуватися, гарчати і навіть спостерігають за

відвідувачами



В парку Universal Orlando серед доісторичних зловісних

джунглів незвіданого острова можна побачити

дев`ятиметрову фігуру Кінг-Конга. Звір приголомшує

ревом, а міміка і рухи настільки реалістичні, що можна

прийняти його за справжнього примата-гіганта.



Розробники американської компанії Gamer Holt

Production створили точну копію Авраама Лінкольна. Ця

аніматронна фігура вміє робити до 40 рухів, а спеціально

розроблений тип силіконової шкіри виглядає дуже

реалістично.



Україна теж може здивувати цікавими автоматонами та

аніматроніками. Так Міжнародний ковальський

фестиваль «Металеве серце України» щороку

представляє оригінальних автоматизованих роботів із

металу.

Шестирукий велетень, 

автори: Руслан  Бойчук, 

Олексій Маліновський

УКРАЇНСЬКІ АВТОМАТОНИ



Триголовий дракон

«Джагернаут», що тягне віз

із бочкою та чумаком

Автор: Руслан Бойчук



У Тернополі у рамках конкурсу"Різдвяне диво» у церкві

Святого Апостола Петра щороку оживають 30 метрові

фігури вертепу.



У багатьох дитячих парках розваг Києва зараз

працюють різноманітні фігури, що рухаються.

Роботи ВОЛЛ-І та ЄВА із американського

комп`ютерного анімаційного науково-

фантастичного фільму «ВОЛЛ-І».



«Оптимус Прайм»«Бамблби»

«Живі Динозаври» –

експозиція скульптур

прадавніх тварин, які

рухаються і гарчать



Час не стоїть на місці…Сподіваємося, що

сумський дитячий парк «Казка» буде

оновлюватися та радувати дітей новими

діючими яскравими персонажами.



Автор роботи:

Твердохліб Олександр Віталійович, 

вихованець гуртків «Екскурсоводи музею» та 

«Радіоелектроніка та приладобудування» 

Сумського міського Центру науково-технічної 

творчості молоді, учень 6-А класу ССШ№17;

Куратор роботи:

Сапухіна Олена Василівна, методист 

Сумського міського Центру науково-технічної 

творчості молоді, керівник музею техніки.


