
 

Робота з бібліотечними фондами 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Просторовий аналіз фотографії 

За одиницю вимірювання беремо висоту жіночої фігури в центрі фотографії (cередній зріст 

162-165 см. = 163,5 см). Оскільки постать зігнута, ми дослідним шляхом встановлюємо, що за 

такого положення тіла зріст людини зменшується на 6% = 153,7 см. Далі, за пропорцією, 

визначаємо ширину вулиці (23 м.) і поле зору об’єктиву камери (4,5 м.) Подібну за шириною 

кадру світлину апарат «Смена-2» може зробити з відстані 10,5 м. 

На фото бачимо, що з цього ракурсу голова жінки перекриває 34,5% висоти центральної 

вежі Водолікарні. Розмір голови становить 1/7 людського тіла; 163,5 : 7 = 23,35 см. Знаючи 

загальну висоту вежі (24.33 м.), вираховуємо, що голова перекриває 8,4 м. висоти вежі. Далі, 

щоб визначити відстань від групи робітниць до Водолікарні, складаємо пропорцію 840 см : 

23,35 см = х : 1050 см., х = 377,73 м.  Отже відстань – 377,73 метрів. 

Перевіримо свій результат - за картою відстань вздовж колишньої вул. Сорочинської від 

Водолікарні до будинку Якова Усика складає 375 метрів. Отже бачимо, що ці цифри дуже 

близькі. Різниця між нашими даними і даними карти лише 2,73 м. Її можна визнати 

несуттєвою, тому що три метри вперед чи назад по вулиці не змінюють ракурсу і за згаданої 

відстані (375 – 377,73 м.) будинок повинен попадати у кадр фотокамери. 

Наш висновок підтверджується свідченням В.М.Ханка, який 04.11.2016р., перебуваючи у 

Миргороді, під час зустрічі з нами залишив опис будинку Я.О.Усика, у якому 

мистецтвознавець не раз бував у підлітковому віці. Розміри будинку і кількість вікон і зі 

згаданого опису, і з фотографії, співпадають.  

Отже, можемо обґрунтовано твердити, що зліва на фото зображено будинок Якова Усика. 



 

 



Яків Усик. Переяславська рада. Різьблення (1952) 

 

 

Портрет Якова Усика. Туш, перо. Євген Путря. 1981 



 

Вірш присвячений Якову Усику. Петро Ротач 

 



Публікація матеріалу на сайті нашої творчої групи http://panas-istoria.3dn.ru 

 

Стаття у Вікіпедії - до і після нашого редагування https://uk.wikipedia.org 
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