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прав, що виникають із векселя стосовно особи, 
зобов’язання якої він забезпечив, і щодо тих 
осіб, які мають зобов’язання перед останньою за 
векселем.

Літ.: Белов В. А. Практика вексельного права. Москва, 
1998; Вишневский А. А. Современное вексельное право: 
Женевская (Россия) и английская системы. Москва, 2007; 
Ємельянов А. С. Правове регулювання обігу векселів у 
сфері господарювання. Донецьк, 2011.

А. Ю. Бабаскін 

Аван... (франц. avant — перед) — частина склад-
них слів (префіксоїд), що означає перебування 
чогось попереду іншого (авансцена).

Аванга́рд (франц. avant-garde, букв. — передо-
вий загін) — 1) У військ. справі — назва військ. 
підрозділу, який під час пересування сухопут-
них військ походом (маршем) іде попереду гол. 
сил з метою їх охорони. Завдання А. полягає в 
убезпеченні від ворожої розвідки та несподіва-
ного нападу, вивченні особливостей місцевості 
й здобуванні відомостей про дії противника, а 
також в усуненні перешкод, що можуть виник-
нути на шляху просування військ. За необхід-
ності А. приймає на себе перший удар військ 
противника і стримує його до моменту розгор-
тання та вступу в бій осн. сил; віддаленість А. від 
головних сил має забезпечити необхідний для 
цього час і простір. За доби вітрильного та паро-
вого флотів А. — передова (основна) частина 
флоту чи ескадри надводних кораблів, яка руха-
лася попереду або на чолі загального строю. 

А. О. Іваненко
2) У соціології — передова та найактивніша час-
тина народу, соц. класу, руху, групи або сусп-ва як 
такого, що усвідомлює загал., груп., клас., сусп.
інтереси та бере на себе місію їх артикуляції та
захисту. А. здатна до самоорганізації влас. діяль-
ності; створення соц. рухів, об’єднань, організа-
цій та боротьби за свої соц. права. Поняття А.
широко використовується в сусп. практиці, соц.-
політ. діяльності та публіцистиці. Його застосо-
вують на означення найактив. та компетент. час-
тини тих або інших соц. класів і груп, незалежно
від їх політ. позицій. Інколи поняття А. викорис-
товують у політ.-естет. сенсі, наближеному до
соц.-політ. творчості, що заперечує існуючу в
сусп-ві політ. традицію та претендує на влас. про-
екцію в майбутнє нових форм соц.-політ. життя
та соц.-політ. поведінки індивідів і соц. груп.

М. В. Туленков

«Аванга ́рд» — літ.-мистецька група, заснована 
1926 у м. Харкові. Представники наз. себе «аван-
гардом післяжовтневого мист-ва», обґрунтову-
вали тісний зв’язок мист-ва з «добою індустріа-
лізації», репрезентували стиль епохи конструк-
тивного динамізму. У своїх деклараціях члени 
групи заявляли про протистояння з «назадни-
цтвом» і «відсталістю», у творах використовува-
ли еротичні мотиви (поема В. Поліщука «Онан» 
та ін.). Група «А.». за своїми естет. принципами 
суттєво відрізнялася від орг-ції футуристів 
«Нова генерація» (1927–1930). До А. належали 
поети В.  Поліщук (очолював групу), О.  Левада, 
Л. Чернов (Малошийченко), Р. Троянкер, прозаїк 
В. Ярина, художники В. Єрмілов, Г. Цапок. Група 
видала «Бюлетень „А.“» (один випуск; Харків, 
1928), у якому вміщено «Прокламацію „А.“» з 
гол. принципами авангардівців, «Мистецькі ма-

теріали „А.“» (два випуски, № 2 і 3; Харків, 1929). 
Усі три видання мали спільну наскрізну нумера-
цію сторінок. В. Поліщук виклав свої ідейні по-
зиції у кн. «Літературний авангард. Перспективи 
розвитку української культури, полеміка і теорія 
поезії» (1926) і «Пульс епохи. Конструктивний 
динамізм чи літературне назадництво?» (1927).

Літ.: Крикуненко В. Г. «Філософ з головою хлопчика»: 
за маловідомими сторінками творчої спадщини Вале-
р’яна Поліщука. Москва, 1997; «Відкритий архів»: елек-
тронні матеріяли з історії української культури. Вип. 4: 
«Авангард» (1928–1929). Київ, 2007 (компакт-диск із по-
вними версіями всіх видань групи «Авангард»); Троян-
кер Р.  Поезії. Черкаси, 2009. Поліщук В. Вибрані твори. 
Київ, 2014.

Аванга́рд — селище міського типу Овідіополь-
ського району Одес. обл. (Україна). Розташоване 
у пн.-сх. частині району на рівній поверхні При-
чорноморського плато (на висоті бл. 40 м над 
рівнем моря), у верхів’ях Сухолиманської балки. 
Селище простяглося майже на 4 км з Пн. на Пд. 
вздовж зовн. краю Об’їзної дороги, західніше м. 
Одеси. Тер. — 10,57 км2 (з 2010), нас. — 3,0 тис. 
осіб (2011), густота нас. — 282  особи/км2. Пер-
шим документально засвідченим поселенням 
(1820-ті) на місці сучас. А. вважається дача архі-
єрея (заміський будинок архієпископа), яка піз-

ніше дала назву хутору — Архієрейський (зго-
дом Преображенське). У 1928 на цих землях 
було засноване підсобне госп-во робітників м. 
Одеси, яке згодом дістало назву — радгосп 
«Авангард». 22.05.1995 житловий масив радгос-
пу «Авангард» набув статусу селища міського 
типу. На тер. А. працює 35  підприємств с. г., 
харчової пром-сті, з вир-ва буд. матеріалів, 
торгівлі та ін. галузей. Осн. підприємства: 
ТОВ «Авангард-Д» — багатогалузеве підпри-
ємство, що включає племінні заводи з розве-
дення і вирощування корів укр. червоної мо-
лочної породи та свиней  укр. м’яс  ної та чер-
воно-поясної порід, розвиває овочівництво, 
садівництво (площа садів — 1,35 км2) та ін.; 
ТОВ «Промтоварний ринок» («7-й кілометр») — 
найбільший оптово-роздрібний пром товарний 
ринок в Європі (щоденна відвідуваність — по-
над 100 тис. покупців); ТОВ «Аквапарк Оде-
са» — сезонний розважальний заклад з двома 
піщаними пляжами, єдиним в регіоні хвильо-
вим басейном, штучною річкою (зав довжки 
0,5 км), численними атракціонами та ін. ціка-
винками.

А. С. Івченко

«Авангард». Бюлетень

Авангард (смт). Будинок культури
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Аванга ́рд у кіно ́ — напрям, що виник у Фран-
ції після Першої світової війни. Згодом поши-
рився в ін. країнах. Режисери А. у к. на чолі з 
Л.  Деллюком виступили проти комерційного 
кінематографа, який копіював твори театру і 
л-ри, вважали, що його розвиток має бути 
пов’язаний з запитами глядача. А. у к. не мав 
чіткої ідейної програми. Його представники 
виступали за оновлення кіноформи, надавали 
перевагу засобам кіновиразності (деталь, ра-
курс, світлотінь, метафора). Серед представни-
ків А. у к. — Ж. Епштейн, Ж. Дюлак, Ж. Ренуар, 
А. Ганс. Розрізняють 3 течії А. у к.: перша (1920–
1925) — франц. школа, що була естетично но-
вою, але цілком не розривала зв’язків із класич-
ним кіно, вона отримала назву франц. імпресі-
онізму; друга (1921–1926) і третя (1927–1930) 
були міжнар., радикальнішими за першу; дру-
га — пов’язана з да даїзмом і сюрреалізмом, тре-
тя, соціальна, доку ментальна, — з концепцією 
«Кіно-ока» Дз. Вертова. Усі фільми А. створю-
валися поза сис темою комерційного кінови-
робництва, у них домінували формалістичні 
установки: тех. прийоми перетворилися в са-
моціль, експерименти набули замкнутого, елі-
тарного характеру. Наприкінці 1920-х частина 
режисерів А. переходять до документальної 
фіксації або до ігрового кіно (Р. Клер, Ж. Рену-
ар, Л. Бунюель, М. Карне, Ж. Віго).

Літ.: Beylie C., Pinturault J. Les maîtres du cinéma fran-
çais. Paris, 1990; Брюховецька Л. І. Кіномистецтво. Київ, 
2011. 

Авангарди ́зм — у мист-ві узагальнювальний 
термін для характеристики «лівих» (нереаліс-
тичних) течій європейського мист-ва, які ґрун-
туються на новаторській філос.-естет. і політ.
платформі. Утвердився у 1-й трет. 20 ст., у широ-
кому розумінні став формою протесту проти 
традиційного мист-ва. Найближчими попере-
дниками естетики А. були художники-імпресіо-
ністи (особливо П.  Се занн); простежуються 
глибокі зв’язки з первісним та середньовічним 
умовним мист-вом, творчістю І. Босха, рос. іко-
нографією. До А. входили футуризм, експресіо-
нізм, конструктивізм, дадаїзм, сюрреалізм, іма-
жинізм, абстракціонізм, кубізм тощо. Тенденції 
А. знайшли вияв у мист. процесі Західної Євро-
пи, Латинської Америки, Росії, США, проте від-
значалися неповторною регіональною специфі-
кою. А. виникає на кризових етапах розвитку 
мист-ва внаслідок занепаду певних напрямів 
(стилів), що проявляється у вичерпаності зобра-
жальних засобів, інерції, продукуванні та від-
творенні учорашніх культ. досягнень, обмеже-
ності власним каноном. У контексті цих явищ А. 
притаманна позитивна і необхідна функ ція очи-
щення худ. культури від гальмівних тенденцій. 
Мист-во А. суперечливе, оскільки орієнтоване 
на радикальні зміни традиційних практик, що 
зумовлює відкидання худ. досвіду попередніх 
епох. Наслідком є невиробленість філос.-худож. 
підґрунтя, розвиток А. на підставі власних есте-
тичних норм та гротескування й аб сур дизації 
певн. напряму (стилю, жанру тощо) аж до повної 
його нівеляції, що обертається непродуктивніс-
тю А. у творенні самобутніх культ. цін ностей. 
Загальними рисами А. є: атмосфера бунту, на-
станова на постійне оновлення та творчий екс-
перимент, зовнішньо-формальна новизна, епа-
таж, аморалізм, принцип деструкції цілого та 

монтажу його уламків, колажування, мозаїч-
ність, потік свідомості, ігрові перевтілення. 
Ос новні положення авангардного руху заде-
кларовано в його маніфестах (починаючи з 
1909–1910). Базовою ідеєю є свобода від тради-
цій і соціальних обмежень. Способом пізнання 
навколишньої дійсності обрано нераціональну 
форму духовного досвіду (вольову, почуттєву, 
інтуїтивну та підсвідому). З погляду авангар-
дистів, людина у процесі пізнання має спирати-
ся на первісне світобачення, позбавлене нега-
тивного впливу цивілізації та культ. норм. 
Лише позбувшись умовних обмежень, вона 
може сприяти вільному творенню нової епохи. 
Європейський А. мав три періоди розвитку: 
ранній (до Першої світової війни), зрілий (між-
воєнний) та неоавангард (після Другої світової 
війни). Перші вияви А. в укр. мист-ві належать 
до 1910-х (пересувна виставка «Салони Іздеб-
ського» робіт братів В. і Д. Бурлюків, Н. Гонча-
рової, М. Ларіонова в Одесі, Києві, Херсоні, 
Миколаєві, 1910–1911; згодом полотна О. Екс-
тер, кубічні скульптури О. Архипенка, візан-
тизм бойчукістів, сюрреалізм львівського 
об’єднання Artes, зокрема М.  Ан дрієнка-
Нечитайла тощо). Ознаки А. були притаманні 
театру «Березіль». Не всі стилі повністю збіга-
лися з напрямом, деякі з них могли існувати в 
межах як А., так і модернізму, зокре ма експресі-
онізм чи сюрреалізм. Становлення аван -
гардистських тенденцій на терені рад. України 
у 1930-х було перервано активним культиву-
ванням більшовицькою владою методу соціа-
лістичного реалізму. Після Другої світової ві-
йни спостерігається виникнення нових кон-
структивістських напрямів у музиці в контексті 
худ. експериментаторства кінця 1950-х, які по-
ступово еволюціонували і продовжують розви-
ватися на сучасному етапі (алеаторика, колаж, 
полістилістика, пуантилізм, серіалізм, соно-
ристика, стохастика, технічна та графічна му-
зика тощо). Завоюванням муз. А. стало активне 

Авангард у кіно. Плакат 
до фільму Луїса Бунюеля 
«Андалузький пес», 1928

Авангард у кіно. 
Плакат до фільму Абеля Ґанса 
«Колесо», 1923

Авангардизм. Казимир Малевич. 
Супрематична композиція — політ аероплана, 1915
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впровадження шумових та натуральних ефек-
тів, еле ктро звукового синтезу, використання у 
композиторській практиці математично-ігро-
вих моделей та ін. У середовищі укр. компози-
торів віяння А. першими втілили В. Сильве-
стров (тріо для флейти, труби і челести; 1962), 
В. Годзяцький («Розриви площин» для фортепі-
ано, 1963), Л. Грабовський (тріо для фортепіа-
но; скрипки і контрабаса; 1964), які в подаль-
шому успішно поєднали їх з муз. фольклорни-
ми традиціями та досягненнями нац. компози-
торської школи (сюїта «Фрески Софії Київ-
ської» для камерного оркестру В.  Годзяцького, 
1966; симфонія-легенда «Вечір на Івана Купала» 
Л. Грабовського, 1975; кантата на вірші Т. Шев-
ченка для хору а капела В. Сильвестрова, 1977). 
Надалі такий синтез наявний у творчості укр. 
композиторів 1970–1990-х (В.  Бібика, Б. Буєв-
ського, І. Карабиця, О. Левковича, В. Мужчиля, 
Е. Станковича). Певні риси А. на етапі недов-
готривалої хрущовської відлиги виявилися у 
діяльності угруповань укр. монументалістів, 
репрезентованій роботами І.  Марчука, І. Ли-
товченка, Е. Коткова, А. Рибачука, В. Мельни-
ченка, В. Ламаха, А. Горської, В.  Зарецького, 
В.  Задорожного; представників різних напря-
мів укр. експресіонізму — П. Бедзира, М. Гри-
цюка; абстракціонізму (Г. Гавриленка, А. Сума-
ра), концептуалізму і летризму (В.  Барського) 
та ін. У музиці елементи А. простежуються у 
творах композиторів В. Губи, Б. Лятошинсько-
го та ін. Наприкінці 1970-х розпочинається 

процес заміни застарілого А. новими мист. те-
чіями (нап., київський ху д. Т. Сільваші втілює 
ідеї хронореалізму). Полотна укр. авангардис-
тів (В. Стрельникова, А. Шопіна, Л.  Яструб, 
В. Хруща тощо) експонуються за кордоном. То-
лерантність та плюралізм, наявні у мист. 1-ї пол. 
1980-х, породили явище укр. транс авангарду, 
що знайшло вияв у роботі республіканських худ. 
виставок «Молодість країни» і «Погляд», на яких 
відбувся показ полотен художників О. Гнилиць-
кого, А. Савдова, К. Реунова, О. Тістола, В. Гонта-
рова, М. Гейка, О. Сухоліта та ін. митців. Ради-
кальне заперечення соцреалізму спричинило 
наприкінці 1990-х активізацію неореалізму у 
живописі (О. Дубовик, О. Голосій, М. Демцю, 
П. Кестерей та ін.), театрі («Avant-garde dance», 
«Ризома»), на фестивалях авангардної музики 

(«Нова територія», «Любе-арт», «Два дні і дві 
ночі нової музики»). На сучасному етапі неоа-
вангардні напрями тісно переплітаються, на-
слідком чого стає виникнення принципово но-
вих різновидів синтетичного мист-ва.

Літ.: Модернизм. Анализ и критика основных направ-
лений. Москва, 1980; Павлишин С. Зарубежная музыка 
ХХ века. Пути развития. Тенденции. Киев, 1980; Рейн-
гардт Л. Я. Современное западиое искусство. Борьба 
идей. Москва, 1983; Крючкова В. А. Антиискусство. Тео-
рия, практика авангардистских движений. Москва, 1985; 
Сучасні проблеми розвитку українського молодіжного 
мистецтва  // Образотворче мистецтво. 1987. № 4; Велі-
гоцька Н. Погляд монументалістів.  // Образотворче ми-
стецтво, 1987. № 5; Тарасенко О. Грані пошуків і втрат //
Образотворче мистецтво. 1988. № 6; Соловьев А. По ту 
сторону очевидности  // Искусство. 1988. № 10; Кандин-
ский  В. О духовном в искусстве  // Творчество. 1988. 
№  8–10; 1989, № 1; Лариовов М. Лучизм  // Творчество. 
1989. № 4; Соловьев А. Скетч о младоукраинской живо-
писи (взгляд из Киева) // Декоративное искусство СССР. 
1989. №  12; Українське малярство (60–80 рр.). Каталог. 
Одеса, 1990; Горбачов Д., Мельник В. Український аван-
гард  // «Пам’ятки України». 1991. № 4; Турчин В. С. По 
лабиринтам авангарда. Москва, 1993. 

О. О. Федотова

Авангарди ́зм у літерату ́рі (франц. avant-gar-
disme, від avant-garde — передовий загін) — 
умов ний термін, яким позначають низку течій 
європейської л -ри з різними філос., політ. і естет. 
програмами. Поняття використовують із кін. 
19 ст., аналізуючи худ.-мист. тенденції в л-рі, що 
спрямовані на докорінну перебудову й оновлен-
ня худ. практики суспільства. А. у л. увиразню-
ється спрямуванням на радикальні зміни кому-
нікативних функцій л-ри, рішучий розрив із 
традицією, експеримент із формою. Перший пе-
ріод А. у л. (т. з. історичний А.) охоплює 1905–
1938 (футуризм, дадаїзм, сюрреалізм, конструк-
тивізм тощо). Другий період — після Другої 
світової війни (т. з. неоавангардизм: «конкретна 
поезія», «антироман», «абсурду література», 
хеппенінг, «комп’ютерна лірика»). Прагнення 
безпосередньо впливати на публіку, знищити 
стіну між мист-вом для еліти й масовою культу-
рою, зруйнувати межі між різними видами 
мист-ва («вірші-малюнки», колажі тощо), досяг-
ти наук. точності мислення (інтерес до природо-
знавства, техніки, психології), фрагментарне ві-
дображення дійсності — ці тенденції тією чи ін. 
мірою знайшли ідейно-худ. втілення в межах 
різноманітних течій А. у л. Найвідомішими 
пред ставниками А. у л-рах різних країн є Д. Бур-
люк, В.  Маяковський, І.  Северянин, І.  Зданевич, 
А. Бретон, П. Елюар, Т. Тцара, А. Ват, Т. Чижев-
ський тощо. В Україні 1926–1929 були два аван-
гард. угрупування: очолювана В.  Поліщуком 
група «Авангард», близька до західноєвроп. кон-
структивізму, а також різні модифікації укр. фу-
туризму — «Аспанфут», «Асоціація комункуль-
ту», «Нова ґенерація» (представники: М. Семен-
ко, Гео Шкурупій та ін.).

Літ.: Ільницький О. Український футуризм (1914–
1930). Львів, 2003; Біла А. Український літературний 
аван гард: пошуки, стильові напрямки. Київ, 2006; Україн-
ська авангардна поезія (1910–1930-ті роки): Антологія. 
Київ, 2014; Сануйе М. Дада в Париже. Москва, 1999; Ли-
тера турный авангард русского Парижа. 1920–1926. До ку-
мен ты. Москва, 2014.

Є. І. Нечепорук

Авангардизм. О.К. Богомазов. Правка пилок (Пилярі), 1927
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Авангарди ́зм у полі́тиці — радикальна, ідео-
логізована течія, представники якої пропонують 
прискорене розв’язання складних сусп. проблем 
простими засобами. Зазвичай вони оперують 
такими поняттями, як революція, переворот, 
очищення, рішучі дії, героїзм, штурм, стрибок, 
перебудова, світовий уряд та ін. З іст.-політ. по-
гляду А. — це ідея докорінної перебудови світу, 
реал. проявом якої можна, зокрема, вважати ре-
волюцію 1917 в Росії. Значний вплив на авангар-
дистські теорію та практику справили праці 
А. Шопенгауера, К. Маркса, С. К’єркеґора, Ф. Ніц-
ше, В. Леніна, А. Берґсона, З. Фрейда, К. Ґ. Юнга, 
М.  Гайдеґґера, Ж.  Марітена, Ж.-П.  Сартра, які 
суттєво змінили погляд на природу, сутність і 
призначення людини та колектив. спільнот у 
сучас. світі. Представники А. роблять ставку на 
кадрові зміни; різкий розрив зі стратегією і так-
тикою своїх попередників; політизацію й ідеоло-
гізацію всіх сфер сусп. життя; пошук винних у 
соц. негараздах. Для адептів подібної діяльності 
є властивими утопізм; різкий розрив з існую-
чою традицією; волюнтаризм; адм.-команд. ме-
тоди управління; відірваність від реал. стану 
справ; неадекватність пропонованих дій рівню 
розвитку політ. свідомості та культури конкрет-
но взятого сусп-ва. А. може проявлятися на рів-
ні мас. свідомості як безпідставне прагнення 
основ. частини населення до форсованих соц. 
змін; віра у здатність окремих лідерів чи певної 
партії кардинально змінити ситуацію в країні, 
певному регіоні чи й у цілому світі. Полярно 
протилежним проявом є елітарний А., живиль-
ним ґрунтом якого слугують ідея про неготов-
ність народу до демократії; абсолютизація ролі 
в сусп.-політ. розвитку свідомої меншості; по-
пулізм як засіб виправдання неготовності прав-
лячої верхівки чи опозиції до вирішення нагаль-
них завдань реформування сусп-ва; підміна 
держ. органів чи управл. кадрів партійними; 
надмірна та невиправдана ідеалізація модерніза-
ції авторитарними методами.

Літ.: Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі / Перекл. з 
франц. О. А. Юдіна. Київ, 2007;  Бюргер П. Теория аван-
гарда. Москва, 2014; Рыков А. В. Дискурс эстетизма/тота-
литаризма  // Актуальные проблемы теории и истории 
ис кусства. 2014. Вып. 4.

В. П. Горбатенко 

Аванза ́л (від аван… і зал) — передній, перший 
зал, об’ємно-просторове вирішення і пластич. 
декор якого стилістично пов’язано з оформлен-
ням інтер’єру. А. емоційно готував до сприйнят-
тя гол. залу. В архітектурі України А. виник у 
кін.18 ст. у палацових будівлях (Тульчинський 
палац у Вінницькій обл., 1782; палац Шидлов-
ського в Одесі, 1830), набув поширення в адм., 
навч. і трансп. будівлях 19–20 ст. 

Аванка ́мера (від аван… і камера) — 1) При-
с трій в передній частині поверхневого водоза-
бору, в якому осідає осад. 2) Приймальна (по-
чаткова) камера на каналізаційному колекторі 
або ін. гідротех. спорудах. Служить  для збору, 
з’єд   нан ня різних потоків води, їх змішування 
або розподілу. 

Літ.: Тугай А. М., Терновцев В. О., Тугай Я. А. Розрахунок 
і проектування споруд систем водопостачання. Київ, 2001.

Аванло́жа (від аван… і ложа) — у театральних 
будівлях внутрішня закрита частина ложі; неве-

лике приміщення при вході до неї (передпокій), 
де можна залишити одяг та провести час в ан-
тракті.

Аванпо ́рт (від аван… і порт) — 1) Зовнішня 
частина порту, захищена від великої хвилі при-
родними укриттями (мис, коса) або штучними 
спорудами (мол, хвилеріз) і обладнана для якір-
ної стоянки, навантаження та розвантаження 
суден. 2) Окремий порт, винесений на мор. 
узбережжя неподалік осн. порту, розташовано-
го на річці на деякій відстані від моря. Може 
мати більші глибини, ніж головний порт, або 
менше замерзання, що полегшує підхід мор. 
суден.

Аванпо́ст (франц. avant-poste, букв. — передо-
вий пост, сторожова охорона) — 1) Передовий 
сторожовий пост (загін) чи загін охорони, вар-
та. А. виставляють війська у напрямі противни-
ка під час відпочинку або оборони з метою запо-
бігання раптовому нападу ворога на основні 
сили. 2) Місцезнаходження такого посту (заго-
ну). В укр. військ. термінології частіше вжива-
ним є синонім А. блокпост. 3) У шахах — кліти-
на, для якої в процесі гри вже не існує загрози 
удару пішака суперника. 4) Переносно — пере-
дова позиція, місце чого-небудь. 

Аванпрое́кт (від аван… і проект) — поперед-
ній проект, який здійснюють перед проведенням 
дослідно-конструктор. робіт з метою техніко-
екон. обґрунтування доцільності роз робки, а 
також шляхів створення, виробництва та екс-
плуатації продукції.

Ава́нс (франц. avance — випередження) — 
1)  У  цивільному праві  — грошова сума або ін. 
майнова цінність, яка передається однією сторо-
ною договору другій у рахунок майбут. платежів. 
На відміну від завдатку, який при невиконанні 
договору стороною, що дала завдаток, нею втра-
чається, А. у разі порушення умов договору по-
вертається стороні, яка його видала. Як і завда-
ток, А. служить доказом укладення договору, 
але, на відміну від завдатку, не є способом забез-
печення виконання зобов’язань. Тому будь-яка 
поперед. плата вважається А., якщо в письм. 
угоді сторін договору немає прямої вказівки на 
те, що ця плата є завдатком. При належ. вико-
нанні договір. зобов’язання А. включається в 
загал. рахунок остаточ. плати.
2) У трудовому праві — грошова сума, що вида-
ється працівникові підприємства, установи, ор-
ганізації у рахунок майбут. виплат по зарплаті 
або на витрати в разі відрядження працівника 
до ін. місцевості тощо. 

В. В. Луць

Авансце ́на (франц. avant-scène, букв. — перед 
сценою, від франц. avant — перед і лат. scaena, 
грец. σκηνή — підмостки) — 1) Передня частина 
сцени між завісою і рампою. Форми викорис-
тання А. зумовлюються характером п’єси і твор-
чим методом театру. Існувала в перших театр. 
будівлях в Україні з початку 19 ст. Використову-
валася для інтермедій, монологів у драм. театрах, 
а також в оперних і балетних виставах. До кінця 
19 ст. належать пошуки нового планування сце-
ни з великим просценіумом, який використову-
вали в різних варіантах залежно від характеру 
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п’єси і творчого методу театру. Іноді на А. вино-
сять основну дію вистави.
2) П е р е н о с н о — передові позиції, централь-
на частина події, явища, провідна роль когось у 
чомусь.  

Аванти ́тул (від аван... і титул) — перша сто-
рінка книжкового видання, що передує титулу. 
На ній розташовують: а)  частину вихідних ві-
домостей (автор, назва видання, видавець або 
його видавнича марка, назва книжкової серії 
тощо); б) невеликий текст (гасло, посвята); 
в)  орнамент. А. має насамперед декоративно-
композиційне значення, оскільки дає змогу 
оформити в книжці двосторінковий титульний 
аркуш.

Авантю ́ра (франц. aventure, букв. — приго-
да) — 1) Ризиковане й сумнівне діяння, часто з 
корисливими та безчесними цілями, розрахо-
ване на випадковий успіх. 2) Підприємницька 
операція, розпочата без врахування реальних 
можливостей її виконання та приречена на 
провал. 3) Певна соц. акція (або дія), що вчиня-
ється соц. суб’єктом без урахування реальних 
соц. умов і наявних можливостей та приречена, 
як правило, на отримання негативного резуль-
тату.

Авантюри ́зм політи ́чний — деструктивна 
діяль ність суб’єктів політики, яка не асоціюється з 
об’єктив. умовами й можливостями, відповідаль-
ністю за наслідки політ. активності; схильність до 
безпідстав., необґрунт., сумнів. політ. проектів, 
ризик. ходів, спрямованих на випадковий успіх. 
А. п. демонструють здебільшого політики-популіс-
ти, також групи, які намагаються здобути (або 
втримати) владу і не мають можливості зробити 
це шляхом демократ. процедур.
Характерні прояви А. п.: штучна активність і зовн. 
епатажність; конфронтаційність, пошук винних; 
галасливість і неврівноваженість; звернення не до 
розуму, а до негатив. емоцій; спрямованість на 
маси. Засоби А. п.: демагогічні заяви, натяки, що 
дискредитують суперників, інтриги. А.  п. зумов-
люють користолюбні цілі та вузькі інтереси по-
літ. еліт, амбіції політиків. За певних обставин ці 
суб’єктив. чинники можуть абсолютизуватися, 
що призводить до волюнтаризму.
А. п. має давню історію. Так, в амер. політ. лексико-
ні існує термін carpetbagger (саквояжник), яким 
називали претендента, що намагався здобути ви-
борну посаду в чужому для нього окрузі; в переїз-
дах він перевозив пожитки у валізах, зроблених із 
килимів. Таку ж назву одержали ті громад. діячі з 
Пн. США, які після Громадянської війни 1861–1965 
прибували на Пд., аби скористатися нестабіл. ситу-
ацією і зробити собі тут політ. кар’єру. Іст. прикла-
дами А. п. є спроба більшовиків звершити всесвіт. 
пролетар. революцію; бажання нацист. Німеччини 
встановити світове панування; політика «великого 
стрибка» та Культур. революція в Китаї, а також 
сучас. соц. необґрунт. проекти «прискорення», 
«оновлення», «реформ» тощо.
А. п. характерний для перехід. і недемократ. ре-
жимів; особливо небезпечний для сусп-в пере-
хід. типу. Прихід до влади політ. авантюристів 
можливий в умовах соц. потрясінь та сусп. паніки, 
підвищення рівня соціопатії (відхилення від 
соц.  норми). А.  п. небезпечний: призводить до 
дестабілізації сусп.-політ. ситуації, підбурює до 

громадян. протистояння; відволікає населення від 
господарювання і консолідації; гальмує (або ж уне-
можливлює) демократ. розвиток сусп-ва. Ефектив. 
способом боротьби з А.  п. є науково обґрунт. 
управління соц. процесами та сусп-вом загалом; 
підвищення рівня політ. культури й освіти насе-
лення; демократизація політ. життя. А. п. ігнорує 
політ. реалії, нехтує аналіт. оцінками та прогноза-
ми, межує з політ. безпринципністю, через те він 
зазвичай приречений на провал.

Літ.: Покатаєва Т. О. Авантюризм і месіанство // Культу-
рологічний вісник. 2011. Вип. 27; Денисюк С. Г. Авантюризм 
як тип політичного керівництва // Нова парадигма: журнал 
наукових праць. 2015. Вип. 126. 

Ю. Р. Шведа

Авантюри ́н [франц. aventurine, від італ. per 
avventura — випадково (отриманий)], авантю-
риновий кварц — мінерал, різновид кварцу SiO2, 
дрібнозернистий кварцит із дрібними іскристи-
ми включеннями лускатих мінералів (зелена 
слюда Фукса, вишнево-червоний гематит), які 
зумовлюють мерехтіння каменю при повороті. 
За легендою, у 17 ст. склодув із м-ка Мурано по-
близу Венеції (тепер Італія) випадково упустив у 
посудину з розплавленим склом трохи мідних 
ошурків, внаслідок чого було отримано скло 
червоно-бурого кольору, схоже на А. Фіз. влас-
тивості: твердість — 7; щільність — 2,65; ко-
лір — синій, зелений, жовтий, чорний, коричне-
вий, вишневий; просвічує. Колір обумовлений 
наявністю включень. Іноді на формування від-
тінку впливає наявність глухих тріщин, запо-
внених гідроксидом заліза. Також у складі А. 
можуть бути присутні мусковіт, рутил, сфен, 
апатит, лейкоксен (частка може коливатися у 
межах від 5 до 15 %). Структура породи грано-
бластова, гетерогранобластова або лепідограно-
бластова. Форма кварцових зерен ізометрична, з 
чіткими обмеженнями, іноді подовжена. Розмір 
може варіюватися від 0,1 до 3 мм. А. як зернисте 
мінеральне утворення є твердим, але вельми 
крихким матеріалом зі скляним блиском, який 
з’являється після полірування. На властивості, 
колір і текстуру мінералу впливає не лише роз-
мір кварцових зерен, але й рівномірність розпо-
ділу елементів, що входять до його складу. Рів-
номірне забарвлення й однорідна будова най-
частіше притаманна золотисто-вишневим і ме-
дово-жовтим різновидам А., для них також ха-
рактерна найсильніша іскристість. Залежно від 
кольорового різновиду, кількість наявного міне-
ралу-хромофору (такого, що надає блиску й ко-
льору) змінюється від 5 % у світлих різновидах 
до 40 % — у темних. У разі наявності самого 
тільки гематиту мерехтливий ефект взагалі зни-
кає. У природі формування А. відбувається в 
результаті метаморфічної зміни і перекристалі-
зації піщано-глинистої осадової породи в умо-
вах регіонального метаморфізму. Так утворю-
ються поклади у вигляді пластових тіл. А. видо-
бувають у Австрії, Бразилії, Австралії (червоні й 
бордові відтінки), Іспанії, Норвегії, Китаї, США 
(колорадський золотий камінь), Чилі, Росії (зо-
лотисто-коричневий таганаїт), Індії (зелений 
ін дійський жад, рідкісний синій самоцвіт), Фін-
ляндії. У багатьох країнах А. здавна був дуже 
популярним, з нього виготовляли ювелірні ви-
роби, а з менш цінних зразків — предмети по-
буту. Так само рано навчилися й імітувати А. Ще 
стародавні єгиптяни вміли виготовляти подібне 

Авантюрин
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до А. кольорове скло. Нині самоцвіт використо-
вують для виготовлення прикрас, з нього вирізу-
ють декоративні фігурки, шкатулки. Розрізня-
ють такі декоративні різновиди А.: однорідний 
(медово-жовтий, рожевий, золотисто-вишневий 
і коричневий мінерали) та плямисто-смугастий 
(плямисто-смугастий вишнево-білого кольору і 
неясно-смугастий білий). Камінь різних кольо-
рів ефектно виглядає як самостійно, так і в по-
єднанні з металами. Вартість авантюринових 
виробів порівняно невелика. Однак натураль-
ний самоцвіт у продажу зустрічається рідко, 
частіше — т. з. авантюринове скло (скляна іміта-
ція авантюринового кварциту).

Літ.: Лазаренко Є. К. Опис мінералів. // Курс мінерало-
гії. Львів, 1959. Т. 2.

Н. В. Вергельська

Аванше ́льф (від аван... і шельф) — висунута в 
бік океану частина шельфу, занурена на глибину 
700–1000 м і більше. Такі елементи рельєфу мате-
рикового схилу нахилені в бік океану, мають ви-
рівняні ступені шириною до кількасот кіломе-
трів (частіше десятки кілометрів). Припускають, 
що А. утворилися внаслідок тектонічного зану-
рення ділянок шельфу, оскільки їхня геол. будо-
ва зазвичай збігається з будовою його прилеглих 

частин. Площа А. сягає десятків і сотень тисяч 
квадратних кілометрів. Так само, як і шельфи, А. 
прикриті малопотужними і переривчастими на-
пластуваннями донних осадів. Прикладом А. є 
Норвезький шельф.

Аваре ́ (япон. 哀れ, букв. — прекрасне, чарів-
не) — категорія японської середньовіч. естети-
ки, що домінувала в японські л-рі та мист-ві й 
передавала захоплення, подив у поєднанні з від-
тінком смутку («чарівний смуток», «сумна ча-
рівність»). Термін виник внаслідок злиття вигу-
ків захоплення, подиву «О!» (япон. «а!») і «харе!» 
(晴れ; япон. — ясна погода, чисте небо). Потім 
позначався ієрогліфом 憂 (哀) — журба, однак 
продовжував пов’язуватися з будь-чим, що 
може викликати глибоке переживання. Уперше 
зафіксовано в історико-міфологічному літописі 
«Записи давніх діянь» («Коджікі»; 712). За доби 
Хейан (794–1185) на основі А. сформувалася фі-
лос.-естет. категорія моно-но А. (物の哀れ, 
букв. — чарівний смуток речей або сумна чарів-
ність речей), що позначала особливу, часто при-
ховану красу, притаманну кожному явищу чи 
предмету, й була тісно пов’язана з характерною 
для синтоїзму вірою у власне божество (камі) та 
душу (монотама, або моноґокоро) кожної речі. 
Завдання митця полягало в тому, щоб виявити 

таку красу і передати у вишуканій формі. У цю 
епоху в поняття А. було привнесено трагічно-
журливий відтінок та значення швидкоплин-
ності життя, неминучості старіння. Категорія 
моно-но А. стала однією з домінуючих у япон. 
естетиці й знайшла своє втілення в різних видах 
мист-ва та л-ри, зокрема в поетиці жанру вака. 
Естетикою моно-но А. насичено численні пові-
сті (моноґатарі), поетичні антології, твори жан-
ру дзуйхіцу, ліричні щоденники тощо доби 
Хей ан (794–1185). Моно-но А. — це потяг душі 
до витоків речей, прагнення схопити й усвідо-
мити їх невловиму суть. Першорядним є 
«моно»  — «речі», потім «А.» — «чарівний сму-
ток», що породжує споглядання цих речей; через 
А. пізнається сутність «моно». Принцип моно-
но А. став основою естетики й поетики антології 
«Кокін-вака-сю» (905). У ньому закладено ідею 
переходу від магії речей до магії почуттів — від 
матеріалізму синтоїзму до духовності буддизму. 
Цим переходом зумовлено появу й панування в 
японському мист-ві та л-рі нового естетич. 
принципу осягнення сумної краси «юґен» (по-
чинаючи з кінця доби Хейан), втіленого в поезії 
антології «Сінкокін-вака-сю» (1205). Їй була 
притаманна вже власне буддійська естетика. 

Літ.: Murasaki S. Le Genji Monogatari. Paris, 1959; Mor-
ris  I. The World of the Shining Prince. London, 1964; 
[Benl  O.] Genji-monogatari. Die Geschichte vom Prinzen 
Genji // Verfaßt von der Hofdame Murasaki, vollständige 
Аusgabe aus dem Оriginal übersetzt von Oscar Benl. 1966; 
Михайлова Ю. Д. Мотоори Норинага: жизнь и творче-
ство. Москва, 1988; Мурасаки С. Повесть о Гэндзи. 
В 2-х т. Санкт-Петербург, 2001.

І. П. Бондаренко

Ава́ри (у давньорус. літописах — обри) — кочо-
ві, переважно тюркомовні племена. Потрапили 
до Європи в сер. 5 ст. із Центр. Азії. У сер. 6 ст. А. 
вдерлись у степи Пн. Причорномор’я, Подунав’я 
і на Балкани. Імператор Візантійської імерії Юс-
тиніан І (527–565) закликав А. на пн. землі імпе-
рії з метою стримування слов’ян. натиску на ду-
найський рубіж Візантії. У Паннонії (іст. обл., 
переважно на тер. Зх. Угорщини) виник Авар-
ський каганат на чолі з каганом (ханом) Баяном. 
А. були кочовиками. Продукти землеробства 
вони одержували у вигляді данини у слов’ян, 
франків та ін. осілих народів. Із сер. 7 ст. по-
чався розпад Аварського каганату; А. витісни-
ли з Причорномор’я. Остаточно вони були роз-
биті та винищені Карлом І Великим (742–814) у 
кін. 8 ст. «Повість временних літ» зберегла дав-
ній нар. переказ про панування А. над схід но-

Аншельф. Геологічна будова

Континентальний шельф

Континентальний схил

Материкове підніжжя

Донні осади Гірські породи Мантія

Океан

Берег 
або узбережжя

Авари. Поясний набір.  
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с. Василівка, Херсонська 
обл. 1984 (6–7 ст.). Музей 
історичних коштовностей 
України, м. Київ
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слов’ян. племінним союзом дулібів. Бог вини-
щив їх, пише «Повість временних літ», за гор-
диню, що відбилося в прислів’ї «погибоша аки 
обре».

Літ.: Артамонов М. И. История хазар. Ленинград, 
1962; Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа 
ІV–Х вв. Ленинград, 1979; Плетнева С. А. Кочевники 
сред  невековья. Москва, 1982; Толочко П. П. та ін. Етнічна 
історія давньої України. Київ, 2002.

М. Ф. Котляр

Аварі́йність — показник безпеки дорожнього 
руху у вигляді абсолютного числа дорожньо-
транспортних пригод, числа загиблих і поране-
них або у вигляді відношення кількості ДТП до 
числа трансп. засобів, чисельності населення 
або пробігу автомобілів за певний проміжок 
часу.

Ава́рія (італ. avaria, від араб. عوار — пошко-
дження, шкода, збитки) — небезпечна подія 
техног. характеру, що створює на об’єкті, терито-
рії або акваторії загрозу для життя та здоров’я 
людей. А. супроводжуються пошкодженням чи 
руйнуванням споруд, будівель, механізмів, тех. 
пристроїв, трансп. засобів, що призводить до 
порушення вироб. або трансп. процесу чи зав-
дає шкоди довкіллю. А. є наслідком порушення 
правил використання чи недотримання строків 
експлуатації відповідн. об’єктів без проведення 
профілакт. ремонту. На вир-ві за рівнем завд. 
збитків розрізняють А. режимні, проектні та за-
проектні. залежно від типу об’єкта, на якому 
сталася А. — пром., трансп., буд., енерг. За фак-
торами враження розрізняють біол., радіац., хім. 
й екол. А.

Літ.: Ивченко Б. П., Мартыщенко Л. Л. Информацион-
ная экология. Санкт-Петербург, 1988; Качинський  А.  Б.   
Екологічна безпека України: сис темний аналіз перспек-
тив покращення.  Київ,  2001; Качинський  А.  Б.  Безпека, 
загрози та ризик. Київ, 2004; Стеблюк М. І. Цивільна обо-
рона. Київ, 2006.

А. Б. Качинський 

Ава́рська літерату ́ра — див.  Дагестанські лі-
тератури.

Ава́рська мо ́ва (авар. авар мац̄I, магIарул 
мац ̄I) — мова аваро-андо-цезької групи нах-
сько-дагестанської сім’ї мов. Одна з держ. мов 
Республіки Дагестан (РФ). Заг. кількість мов-
ців — бл. 765 тис. (2011, оцінка), із них 715 тис. — 
у РФ (2010, перепис), бл. 45 тис. у Азербайджані 
(2011, оцінка), бл. 2 тис. у Грузії (2002, перепис), 
решта носіїв мешкають невеликими групами в 
ін. країнах. А. м. має два наріччя (північне й пів-
денне), окремі діалекти яких не є взаємно зрозу-
мілими і мають суттєві відмінності у фонетиці, 
граматиці й лексиці. Виокремлюють батлух. діа-
лект, який є проміжним між пн. і пд. наріччями, 
не належачи до жодного з них. Літ. варіант А. м. 
сформувався на основі хунзах. діалекту пн. на-
річчя. Фонетику А.  м. вирізняє складна консо-
нантна система та незначна кількість голосних 
фонем, протиставлених за довготою. Наголос у 
А.  м. рухливий, причому зміна наголосу може 
змінювати грам. форму слова. А.  м. властивий 
аблаут. А.  м. не має категорії роду. Іменники 
відмінюють за де в’ятьма відмінками: називний, 
родовий, давальний, ергативний і п’ять різно-
видів місцевого (у діалектах різновидів місцево-

го більше). Кількість відмінків, за якими відмі-
нюють ін. частини мови, менша. Найпоширеніші 
способи словотвору — суфіксальний і осново-
складання. У слов никовому складі А. м. чимало 
запозичень з араб., фарсі, тюрк. мов, а також із 
рос. Від часів пізнього Середньовіччя до 1930 
для текстів А.  м. послуговувалися переважно 
араб. графікою з численними діакритичними 
знаками. Поряд із нею з сер. 19  ст. епізодично 
використовували кириличне письмо, укладене 
рос. лінгвістом, етнографом і військ. інженером 
Петром Усларом. У 1930–1938 функціонувала 
абетка на базі латиниці. Авар. алфавіт на основі 
кирилиці запроваджено 1938, його чинний варі-
ант містить 44 літери.

Літ.: Жирков Л. И. Аварско-русский словарь. Москва, 
1936; Микаилов Ш. Очерки аварской диалектологии. Мо-
сква; Ленинград, 1959; Алиханова С. Русско-аварский 
словарь. Махачкала, 2003.

С. І. Гірік

Ава́рське ха́нство — держава на Пн. Кавказі у 
12 або 13–19 ст. на тер. сучас. Республіки Дагес-
тан (РФ). Утворилася наприкін. 12 або на поч. 
13 ст. на місці колишньої д-ви Серір. Про відно-
сини між А. х. і монголами достовірних свідчень 
у джерелах немає, хоча в сучас. дагестан. історіо-
графії поширена думка про союз. відносини між 
ними. У 1210-х загони А. х. надавали допомогу 
шахові Хорезму Ала ад-Діну Мухаммеду ІІ 
(1169–1220) у боротьбі проти монголів. Напри-
кін. 15 ст. А. х. потрапило у васальну залежність 
від Газікумухського шамхальства (пізніше Газі-
кумухського ханства), влада якого була пошир. 
на більшості тер. сучас. Дагестану. Унаслідок за-
непаду Газікумухського ханства у 18  ст. вплив 
А. х. на Пн. Кав казі зріс; 1740 його війська беруть 
участь у бойових діях проти іран. військ під ко-
мандуванням Надір-шаха. У сер. 18 ст. влада 
А.  х. поширюється на сусід. землі Дагестану та 
Чечні. Наприкінці 18  ст. А. х. потрапляє під 
сильний вплив Рос. імперії. У 1802 хан А. х. Сул-
тан-Ахмед-хан прийняв рос. підданство; при 
цьому зберігалася внутр. автономія А. х. У 
зв’яз  ку з намаганнями рос. адмін. інтегрувати 
тер. А. х. до складу імперії, наприкін. 1810-х у 
ньому відбулася низка повстань. Під час Кав-
казької війни (1817–1864) окремі місцевості А. х. 
зберігали факт. незалежність. Після остаточ. по-
разки повстанців і взяття в полон імама Шаміля 
(1859), А. х. форм. існувало до 1864. А. х. ліквідо-
вано шляхом перетворення на Аварський округ 
у складі Рос. імперії.

Літ.: Гаджиев  В. Роль России в истории Дагестана. 
Моск ва, 1965; История Дагестана с древнейших времен 
до наших дней. Москва, 2004. Т. 1; Казиев Ш. Имам Ша-
миль. Москва, 2010.

Ава́рський кагана́т — держ. утворення типу 
варварських імперій (562–823). Його ядром був 
союз тюркомов. племен аварів і підкор. ними 
угрів, ефтамітів, аланів та ін. племен. Займав тер. 
Урало-Каспійських степів. Звідси 557, перей-
шовши р. Волгу, авар. орда на чолі з ханом Бая-
ном увірвалась до Пн. Причорномор’я та підко-
рила місц. племена. У 558 авари завдали поразки 
антсько-полян. д-ві. У 550–560-х авари розгро-
мили гепідів Трансільванії, захопили землі По-
тисся і Серед. Подунав’я та підкорили племена 
місц. склавинів. Відтоді гол. об’єктом авар. екс-
пансії, у якій брали участь і залеж. від аварів сло-
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в’яни Центр. Європи, стають балкано-дунайські 
володіння Візантії. Захопивши землі савірів та 
ін. європ. племен, авари утворили влас. д-ву з 
центром у Паннонії. Спираючись на укріпл. сис-
тему паннон. фортець (хрінгів), А. к. вів запеклі 
війни з Візантією, франками, лангобардами, сло-
в’я нами, грузинами та ін. народами. Грабунок, 
походи проти сусід. військ, підпорядкування 
різних племен та підкуп їх племін. верхівки ста-
новили основу існування А. к. Екстенсив. кочове 
скотарство, слабка екон. база зумовлювали 
внутр. слабкість і хиткість його держ. орг-му. За-
тяж. війни, хоч і принесли великі перемоги в 
Далмації, Іллірії та Мідії, спричинили ослаблен-
ня каганату. У 7 ст. почався розпад А. к. Жорсто-
ка боротьба зх. слов’ян проти аварів поклала 
край їх пануванню на тер. Чехії та Моравії. 
Ускладнення зовнішньополіт. ситуації, міжусо-
биці та боротьба за владу серед авар. знаті спри-
яли остаточ. занепадові каганату. У сер. 7 ст. 
ава ри були витіснені з Пн. Причорномор’я, а 
Паннонія опинилася під впливом новоутвор. 
д-в — Болгарського царства та князівства Само. 
У 690-х осн. авар. хрінги були знищені франка-
ми. На поч. 9 ст. авари відступили за р. Тису та 
Дунай. У кін. 9 ст. А. к. був остаточно розбитий 
угорцями.

Літ.: Гумильов Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. 
Москва, 1989; Константин Багрянородный. Об управле-

нии империей. Москва, 1991; Грушевський М. С. Історія 
України-Руси. Київ, 1991. Т. І; Павленко Ю. В. Передісто-
рія давніх русів у світовому контексті. Київ, 1994. 

О. В. Скрипнюк

Авару́а (англ. Avarua) — місто, адм. ц. Островів 
Кука і однойменного округу. Назва переклада-
ється з мови місцевих маорі як «дві гавані». Міс-
то розташоване на Пн. о. Раротонга у пд. частині Аваруа. Причал
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Тихого ок. на узбережжі двох бухт. Тер. — 
67,4 км2. Нас. — 6935 осіб (2011, перепис), пере-
важно маорі Островів Кука. Клімат — тропічний 
морський. Поселення виникло у 13 ст. У 1888–
1893 А. — адм. центр брит. протекторату Коро-
лівство Раротонга (з 1893 — Федерація Островів 
Кука). У 1901–1965 А. — центр Федерації Остро-
вів Кука під управлінням Нової Зеландії, а з 
4.08.1965 — столиця самоуправної території 
Острови Кука. Невеликі підприємства з вир-ва 
натуральних соків, первинної переробки риби, 
кокосової пальми, маніоку, бананів й ананасів, 
кустарні промисли. Розвинутий туризм. Мор. 
порт Аватіу, через який експортуються копра, 
фрукти, ананаси, перли, й невеликий порт у га-
вані А. У місті розташовані держ. органи Остро-
вів Кука (парламент, уряд, Вища комісія Нової 
Зеландії), філіал Південнотихоокеан. ун-ту, пед. 
технікум, Нац. б-ка, Нац. музей. Поблизу міс-
та  — міжнар. аеропорт «Раротонга». У  лютому 
2005 А. зазнало значних ушкоджень під час тро-
піч. циклону.

Літ.: Малаховский К. В. История островов Кука. Мо-
сква, 1978; Рубцов Б. Б. Океания. Москва, 1991. 

В. Й. Лажник

Ава́рці (самоназва — аварал, маарулал) — ет-
нос, один із корінних народів Дагестану (РФ). 
Поширений також у Чеченській республіці, Ту-
реччині, прикордон. р-нах Грузії й Азербайджа-
ну. Згідно з загальноприйнятою версією, назва 
походить від етноніму середньов. племені ава-
рів. До 20 ст. в етногр. л-рі та публіцистиці на 
позначення А. також вживалася назва «лезгини», 
однак тепер цей етнонім використовується лише 
для означення одного з народів пд.-сх. Дагеста-
ну. А. складають близько 30 % нас. Республіки 
Дагестан (близько 850 тис. із 2 млн 910 тис., 2010, 
перепис), причому в багатьох гір. р-нах респуб-
ліки вони становлять більшість. Найбільш гомо-
генним є нас. Ахвахського, Гергебільського і 
Цунтинського р-нів Дагестану, де А. складають 
99,2–99,4 %. Чисельність А. у рівнин. р-нах зна-
чно менша. Більшість А. мешкає в сільській міс-
цевості та зберігає традиц. спосіб життя. Найпо-
ширеніший рід занять — сільське господарство, 
зокрема вівчарство. За реліг. поглядами пере-
важна більшість А. — мусульмани-суніти. Мова 
А. — аварська, яка входить до аваро-андійської 
групи нахсько-дагестанської мовної сім’ї.

Літ.: Атаев Б. Аварцы: язык, история, письменность. 
Махачкала, 2005; Гаджиева М. Аварцы. История, культу-
ра, традиции. Махачкала, 2012.

Авата ́р (англ. avatar, від санскрит. अवतार, 
букв. — сходження; втілення Бога в образі лю-
дини), аватара, аватарка, юзерпік — невелике 
зображення, яке використовується для персо-
налізації користувачів на інтернет-сервісах. 
Поняття «А.» вперше було використано 1985 в 
4-й частині ком п’ю терної гри Ultima (Ultima IV: 
Quest of the Avatar). А. може бути як світлина, 
так і будь-яка ін. статична чи анімована кар-
тинка, переважно квадратної форми. Головне 
призначення — відобразити суть користувача 
інтернету, його риси характеру, допомогти мак-
симально правильно ство рити перше враження 
у співрозмовника. А. можна змінювати залеж-
но від настрою. 

Літ.: Fink J. Cyberseduction: reality in the age of psycho-
tech nology. Amherst, 1999.

Авата ́ра (санскрит अवतार — сходження) — в 
індуїзмі утілення божества в образі людини чи 
тварини для протидії злу. Зазвичай термін сто-
сується 10 утілень Вішну: матсья — риба, кур-
ма  — черепаха, вараха — вепр, нарасімха — 
людина-лев, вамана — карлик, парашурама — 
«Рама із сокирою», Рама, Крішна, Будда, Калкі. 
9 А. вже виконали свої місії, остання має відбу-
тися в майбутньому. Концепцію А. сформульо-
вано в «Бхагавадгіті» (5 ст. до н. е. — 1 ст. н. е.), 
коли повелитель Крішна говорить Арджуні: 
«Усюди, де благочестя занепадає, а нечестивість 
торжествує, я посилаю себе». Послідовність А. 
Вішну відображає еволюцію життя на землі. А. і 
Вішну об’єднує ідея порятунку й охорони світо-
порядку. Поняття А. засвідчує спроможність ін-
дуїзму вже на ранній стадії асимілювати чужі 
для нього вірування та реліг.-філос. ідеї, що осо-
бливо яскраво виявляється в образі Калкі, який 
близький до месіанського. Згадуються земні 
втілення й ін. богів. У буддизмі та джайнізмі є 
схожа концепція про множинність будд і тірт-
ханкарів.

Вид.: Бхагавадгита / Пер. с санскр., исслед. и примеч. 
В. С. Семенцова. 2 изд. Москва, 1999. 

Літ.: Бгактіведанта Свамі Прабгупада А. Ч. Бгагавад-
гіта як вона є. Львів, 1990; Жоль К. К. Индуизм в истории 
Индии. Киев, 2001; Кнотт К. Индуизм. Москва, 2001. 

Ава́чинська губа́, Ава ́чинська бу ́хта — велика 
незамерзаюча бухта Тихого океану на пд.-сх. 
узбережжі п-ова Камчатка (Камчатський край, 
РФ), одна з найбільших бухт у світі. Є внутріш-
ньою, закритою частиною Авачинської зат. До-
вжина бухти — 24 км, ширина біля входу — 3 км, 
загальна площа водного дзеркала — 215 км2, се-
ред. глибина — 9 м, найбільша глибина — 26 м, 
прозорість води — 15 м. У бухту впадають річки 
Авача і Паратунка. Губа має звивисті береги, 
порізані безліччю маленьких бухт, серед яких 
бухта Крашеніннікова, Тиха, Петропавлівська, 
Мала Лагерна, Мохова, Ракова, Безіменна, Ста-
ницького та Оселедцева. На берегах А. г. розта-
шовані міста Петропавловськ-Камчатський 
(адм. ц. Камчатського краю та осн. порт, що об-
слуговує рибальські та вантажні судна) і Вілю-

Джарський аварець

Авачинська губа. Вид 
на Петропавловськ-
Камчатський та вулкан 
Корякський
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чинськ (пункт базування Тихоокеанського фло-
ту РФ на Камчатці). А. г. була виявлена в 1729 
капітан-командором рос. флоту В. Беринґом 
(1681–1741) під час Першої Камчатської експе-
диції (1725–1730). Нині є головними транспорт-
ними «воротами» Камчатського краю РФ, об-
ладнана маяками, здатна прийняти найбільші 
судна. Своєрідним символом бухти та її пам’ят-
кою є скелі Три Брати, розташовані біля виходу у 
відкриту Авачинську затоку.

Літ.: Природные чудеса России. Москва. 2011.
А. С. Івченко

Ава́чинська со ́пка, Ава́ча — діючий вулкан на 
пд. сході п-ова Камчатка (Камчатський край, 
РФ), у пд. частині Східного хребта, у межиріччі 
річок Авача і Наличева, на Пн. від м. Петропав-
ловськ-Камчатський. Належить до стратовулка-
нів типу Сомма-Везувій. Вершина конусоподіб-
на, висота — 2741 м, діаметр кратера  — 400 м. 
Конус утворений базальтовими та андезитови-
ми лавами, туфами і шлаками, є численні фума-
роли (тріщини). Внаслідок виверження 1991 у 
кратері вулкана утворився масивний корок із 
лави. У вершинній частині вулкана (разом із 
вулканом Козельський) розташовані 10 льодо-
виків заг. площею 10,2 км2. Нижні схили вулкана 
вкриті лісами з кедрового сланика і кам’яної бе-

рези, верхня частина — льодовиками і сніжни-
ками. Льодовик на пн. схилі названий на честь 
рос. географа В. Арсеньєва (1872–1930). 
Характерна форма вулкана пов’язана з катастро-
фічним виверженням стратовулкана (Палео-
Авача) висотою понад 4500 м, що сталося близь-
ко 11 тис. років тому (пізній плейстоцен), з по-
дальшим нарощенням нового конуса (Кайно-
Авача). Діаметр сомми вулкана, що тоді утвори-
лася, становить 20 км, а її висота в різних місцях 
сягає 2100–2300 м. Конус вулкана почав рости 
бл. 5 тис. років тому (пізній голоцен) і станом на 
поч. 21 ст. його відносна висота становить бл. 
700 м. Перше дослідження та опис А. С. викона-
но у 1730-ті рос. дослідником С. Крашенінніко-
вим (1711–1755). Задокументовані виверження 
вулкана відбувалися в 1737, 1772, 1779, 1789, 
1827, 1837, 1855, 1878, 1771, 1894, 1895, 1901, 
1909, 1926, 1927, 1938, 1945, 1991. Біля підніжжя 

А. С. розташована вулканологічна станція Ін-ту 
вулканології Далекосхідного від-ня Російської 
АН. А. С. — один із найпопулярніших серед ту-
ристів камчатських вулканів, на його вершину 
прокладено стежку, середня тривалість підйо-
му — 6–8 годин.

Літ.: Апродов В. А. Вулканы. Москва, 1982.
А. С. Івченко

Ава́ш (Гава ́ш; амхар. ) — річка в Ефіопії, 
в долині якої археологами виявлено рештки 

австралопітеків; об’єкт Світової спадщини 
ЮНЕСКО (з 1980). Розкопки проводилися у 
1973–1976. Палеонтол. знахідки дають уявлен-
ня про щаблі розвитку людини. Найважливіша 
з них — 52 фрагменти скелета жіночої особини 
австралопітека афарського (Australopithecus 
afa rensis) або ж «скелет Люсі», за яким визна-
чено вік доісторичної людини — бл. 3,2 млн 
років. Виявлено також значну кількість решток 
прадавніх тварин — слонів, носорогів, прима-
тів тощо. 

Літ.: Kalb J. E., Mebrate A. Fossil elephantoids from the 
hominid-bearing Awash Group, Middle Awash Valley, Afar 
Depression, Ethiopia. Philadephia, 1993.

А́вва (грец. ἀββᾶ, від арамейського אבא — бать-
ко) — 1) Молитовне звертання Ісуса Христа до 
Бога, яке виражає синівську любов і довіру. Три-
чі вжито в Новому Завіті, щоразу доповнюване 
його грец. еквівалентом, що перекладається як 
«Отець»: «І благав Він: Авва-Отче, Тобі все мож-
ливе: пронеси мимо Мене цю чашу!... А проте, не 
чого хочу Я, але чого Ти..» «бо не взяли ви духа 
неволі знов на страх, але взяли ви Духа синів-
ства, що через Нього кличемо: Авва, Отче!» 
«А  що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа 
Сина Свого, що викликує: Авва, Отче!».
2)  Найменування настоятеля монастиря  — ігу-
мена, архімандрита — в давній традиції східного 
чернецтва. Здебільшого поширене як титул на-
стоятеля католицького монастиря  — абат. 
Уперше слово А. як форма шанобливого звер-
тання до ченців вжито в працях христ. богосло-
ва і поета Єфрема Сиріна. Найближчі відповід-
ники А. в укр. мові — татусь, татусю.

О. І. Предко

Авваку ́м Петро́в (протопоп Аввакум; рос. Ав-
вакум Петров, протопоп Аввакум; 25.11.1620, 
Григорове, тепер — село Большемурашкин. р-ну 
Нижньогород. обл., РФ — 24.04.1682 — м. Пусто-
зерськ, тепер не існує, тер. Архангел. обл., РФ) — 

Авачинська сопка

Аваш
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православний священик і богослов, засновник 
російського старообрядництва, письменник, 
автор першої російської автобіографії. Народив-
ся у сім’ї священнослужителя, був висвячений у 
диякони у 1642, у 1644 став священиком. Виріз-
нявся аскетизмом, надзвичайною вимогливістю 
до своєї пастви, не визнавав жодних нововве-
день. 1651–1652 у Москві брав участь у створе-
ній патріархом Йосифом комісії з виправлення 
церк. книг. Після того як Никон, наступник 
Йоси фа, 1653 розпочав церк. реформу, А. П. став її 

рішучим опонентом, за що був кинутий до під-
валу Андроникового монастиря і зазнав тортур. 
Протягом 1653–1663 перебував на засланні у 
Сибіру. 1663 повернувся до Москви, де його че-
кало багато прихильників, однак 1664 знову був 
засланий. На Великому Московському церк. со-
борі (1666) А. П. було позбавлено сану й піддано 
анафемі. Від 1667 до смерті був ув’яз нений у 
Пустозерську, однак не полишав проповідувати, 
ставши, фактично, лідером рос. старообрядни-
цтва (розкольництва). Його послання поширю-
валися серед численних шанувальників по всій 
Росії. Після відвертого листа до моск. царя Фе-
дора Олексійовича, у якому А. П. жорст ко кри-
тикував царську сім’ю та патріарха Іоаки ма, за 
монаршим наказом був заживо спалений разом 
з прихильниками. Канонізований рос. староо-
бряд. церквою як священномученик. Най пов ні-
ше джерело інформації про А. П. —його автобіо-
граф. твір «Житіє протопопа Аввакума, ним са-
мим написане» («Житие протопопа Аввакума, 
им самим написанное»). Послуговувався цер-
ков но слов’ян. мовою з вкрапленнями живої рос. 
мови. Твору властиві новаторство стилю, відхід 
від традиц. форми житія, полемічний пафос, зо-
браження побуту. Мова А. П. вирізняється не-
звичною для 17 ст. образністю та мовними зво-
ротами, великою кількістю при слів’їв, приказок. 
Певною мірою на стилі писань А. П. позначили-
ся полемічні твори укр. авторів С. Зизанія та 
І.  Вишенського, що входили до культової для 
старообрядців «Кирилової книги». З ідеями 
А.  П. полемізували вихованці Київської акаде-
мії, письменники й богослови. Зокрема, Д. Туп-
тало (Дмитро Ростовський) у «Розслідуванні 
про розкольницьку Бринську віру» («Ро зыск о 
расколнической Брынской вѣрѣ»; 1745; Брин-
ська віра — від назви Бринських лісів на терито-
рії сучасної Калуз. обл. РФ, де було багато роз-
кольницьких скитів) дуже жорстко критикував 
погляди протопопа. Натомість Феофілакт (Ло-
патинський) у «Викритті неправди розкольниць-

кої» («Обличение неправды расколническая»; 
1745) вважав його діяльність значно меншим 
злом у порівнянні з наступниками — старо-
обряд. авторами Виговської пустині.

Тв.: Житие протопопа Аввакума, им самим написан-
ное, и др. его сочинения. Москва, 1960; Пустозерская 
про за: Сб. Москва, 1989.

Літ.: Сумцов М. О влиянии малорусской схоластичес-
кой литературы XVII в. на великорусскую раскольничес-
кую литературу XVIIІ в. и об ее отражении в раскольни-
ческой литературе массинства. Киев, 1895; Ко валь чук Я. 
Старовіри. Харків, 1931; Малышев В. И. Но вые материалы 
о протопопе Аввакуме // Ново найденные и неопублико-
ванные произведения древнерусской ли те ратуры. Мо-
сква, Ленинград, 1965; Демкова Н. С. Сочинения прото-
попа Аввакума и публицистическая литература раннего 
старообрядчества: Ма те риалы и исследования. Санкт-
Петербург, 1998; Гурьянова Н. С. Старообрядцы и насле-
дие Киевской митро полии. Новосибирск, 2007. 

К. М. Борисенко

А́вгієві ста ́йні, Авгієва обора — 1) У грецькій 
міфології — величезні стайні Авгія, царя пле-
мені епеїв в Еліді (іст. обл. на п-ові Пелопонес), 
які не чистили від гною 30 років. Авгій тримав 
багато подарованих йому батьком свійських 
тварин, зокрема биків і кіз, з-під яких тривалий 
час не вичищали. Прибирання за один день в 
занедбаній оборі Авгія стало одним із подвигів 
Геракла. Він проламав стіну в оборі з двох про-
тилежних боків і пустив туди води річок Алфея 
та Пенея. Авгій мав віддати за це Гераклу деся-
тину від своєї худоби, але не дотримав слова. 
Син Авгія Філей став на бік Геракла, за що бать-
ко вигнав його з дому. Геракл двічі воював із 
Авгієм і зрештою здолав його. Уперше цей міф 
оповів грец. історик Діодор Сицилійський (1 ст. 
до н. е.). 
2) П е р е н о с н о — вислів, що означає надзви-
чайно забруднене місце, великий безлад або ж 
украй занедбані та заплутані справи. Вживався 
античними авторами (Сенека, Лукіан). Вико-
ристовується в укр. л-рі: «…Край наш — то 
Авгія стайня, в котрій || Порядок зробити не 
можна» (І. Франко «Сучасний літопис»).

Авгі́т (від грец. αύγή — блиск) — породоутво-
рюючий мінерал класу силікатів. (Са, Mg, Fe, Ті, 
Al), [(Si, А1)2 О6]. Сингонія моноклінна. Густ. 
3,3–3,5 Тв. 6,5. Колір чорний, темно-зелений, бу-
рий. Блиск скляний. Найчастіше зустрічається в 
ефузивних породах. Є на Пд. Уралі, в Україні — в 
При азов’ї. Одержують і штучно, входить до 
скла ду деяких шлаків. Розрізняють: А. базаль-
тичний (відміна А. буро-червоного кольору, яка 
містить титан і марганець; зустрічається в ефу-
зивах); А.-бронзит (відміна гіперстену проміж-
ного складу — між гіперстеном і А.); А. ванадіїс-
тий (діопсидванадіїстий); А. залізистий (відміна 
А., яка містить до 26 % FeO); А. залізний (відміна 
авгіту, яка містить до 13 % Fe2 O3); А. корейський 
(А. з лужних трахітів Кореї); А. листуватий (діа-
лаг); А. лужний (відміна А., яка містить понад 
2 % Na2O); А. магніїстий (відміна А., багата на 
Mg; вміст MgO до 18 %); А. натріїстий (те ж саме, 
що А. лужний); А. раковистий (А. базальтич-
ний); А. субкальціїстий (відміна А., яка містить 
менше 11 % СаО); А. титановий (відміна А., яка 
містить до 5 % TiO2); А. хромистий (відміна А. з 
олівінових вивержених порід, що містить до 3 % 
Cr2O3).

Аввакум Петров. С. Милорадович, Подорож Авакума по Сибіру, 1898

Авгіт



112

Авг

А́вгуст ІІ Си́льний (Фрідріх Август І Сак-
сонський; нім. August II der Starke, польськ. 
August II Mocny; 12.05.1670, м. Дрезден, Священ-
на Римська імперія німецької нації, тепер Німеч-
чина — 31.01.1733, м. Варшава, Річ Посполита, 
тепер Польща) — король Речі Посполитої з ди-
настії Веттінів у 1697–1706 та 1709–1733; кур-
фюрст саксон. з 1694. Домігся королівського 
трону за допомогою підкупу частини депутатів 
сейму та можливості введення до Польщі сак-
сон. війська. Його правління підтримувала мо-
нархія Габсбурґів, до сфери впливу якої входила 
вся Центр. Європа, а також Річ Посполита. На 
поч. свого правління (до 1706) опирався на ан-
тифранц. міжнар.-політ. систему (Великий 
союз), до якої окрім габсбурґ. Австрії входили 
Англія, Голландія (тепер Нідерланди), Брандер-

бурґ-Пруссія (нині частини Німеччини, Польщі 
та Росії), Пор тугалія, Савойя (тепер Франція) і 
більша частина князівств Священної Римської 
імперії німецької нації. Бажаючи збільшити по-
літ. силу Саксонії — другої д-ви після Австрії в 
імперії Габсбурґів — А. ІІ С. шляхом перетво-
рення особистої унії у реальну, намагався 
об’єднати її з Річчю Посполитою. У цьому ви-
падку унітарне саксонсько-польсько-литовське 
об’єднання перетворювалося б на величез. держ. 
утворення у Європі, що відразу б ставило пред-
ставника династії Веттінів у ряд із провід. мо-
наршими дворами. Заради цього робив усе мож-
ливе, щоб насадити принципи саксон. абсолю-
тизму у станово-представницькій Речі Поспо-
литій. У руслі цієї політики шукав підтримки у 
сусід. д-в, пропонуючи їхнім правителям в обмін 
на допомогу у боротьбі зі шляхет. вольностями 
польсько-лит. землі. Щоб стати абсолют. монар-
хом, намагався приєднати до спадк. саксон. во-
лодінь Ліфляндію (тепер частини Латвії й Есто-
нії) й Естляндію (нині частина Естонії), а також 
Трансільванію (те пер Румунія) та Молдавію. 
16.01.1699 уклав Карловицький договір з Осман-
ською імперією, відповідно до якого до Польщі 

відходили землі пд.-сх. Київщини та Поділля 
(тепер Україна). У  тому ж році був укладений 
антишвед. договір між Саксонією, Росією та Да-
нією (Північна ліга), метою якого було відвою-
вання земель, захоплених Шведським королів-
ством. Військ. дії під час Північної війни 1700–
1721 порушили міжнар. відносини Великого со-
юзу та Франції. Унаслідок швед. окупації Польщі 
та внутр. опозиції (т. з. Великопольська шляхет-
ська конфедерація) А. ІІ С. згідно з договором із 
королем Швеції Карлом ХІІ від 24.09.1706 віддав 
польськ. корону його ставленику Станіславу 
Лещинському. Річ Посполита у цей час була ви-
ключена зі сфер впливу Австрії та Франції і по-
ступово потрапила під вплив Рос. імперії. Після 
Полтавської битви 1709 і перемоги Петра І над 
Карлом  ХІІ, А. ІІ С. відновив владу над Річчю 
Посполитою. 20.10.1709 був укладений мир із 
Росією в м. Торуні (нині Польща), відповідно до 
якого вона зобов’язувалася надавати королю 
військ. підтримку. У відповідь вальний сейм 
1710 у м. Варшаві ратифікував Віч ний мир 1686 і 
визнав встановлені ним поль сько-рос. кордони.
Незважаючи на постанову сейму 1699 про забо-
рону козац. устрою на Правобережній Україні, 
спочатку був не проти перебування тут укр. ко-
зацтва (про це свідчила вручена полковнику 
С. Палію корогва з корол. гербом). Окремі части-
ни козаків брали участь в облозі польськ. вій-
ськами м.  Риги (тепер Латвія) влітку 1700. Ко-
рол. універсалом від 15 червня 1700 уніати (гре-
ко-католики) Корони Польської зрівнюються у 
правах з римо-католиками. На поч. 1702 А. ІІ С. 
видає універсал про ліквідацію козацтва у Київ-
ському та Брацлавському воєводствах. Спільно 
з рос. царем Петром І відповідно до Нарвського 
договору (30.08.1704) придушує козац.-селян. 
повстання під проводом С. Палія, А. Абазина, 
С. Самуся та З. Іскри на Правобережній Україні. 
Протягом 1711–1712 за наполяганням А. ІІ С. і 
відповідно до польсько-рос. домовленостей від-
булося виселення жителів козац. полків із Пра-
вобережжя на Лівобережну Україну.
Протягом 1715–1717 А. ІІ С. за допомогою сак-
сон. військ вів боротьбу з Тарногородською кон-
федерацією, яка закінчилася підписанням дого-
вору між королем і шляхтою, затвердженим Ні-
мим сеймом 1717. Насамперед, цей договір регу-
лював унійні стосунки між Річчю Посполитою 
та Саксонією: саксон. урядовцям заборонялося 
втручатися у внутр. справи Польщі та представ-
ляти її на міжнар. рівні; саксон. військо мало за-
лишити польсько-лит. д-ву; королю забороняло-
ся протягом тривалого часу перебувати у столи-
ці Саксонії — м.  Дрездені. Передбачалося про-
ведення скарб.-військ. реформи (введення на 
користь постійного поголовного податку в 
Поль щі та подимного — у Литві); польськ. вій-
сько мало нараховувати 24 тис. чол.; обмежува-
лися права коронних і польних гетьманів; у воє-
вод. сеймиків відбиралося право набору у вій-
сько та збирання окремих податків; забороняло-
ся проводити опозиц. шляхет. конфедерації. 
Хоча А. ІІ С. змушений був виступати як ворог 
Франції на зовнішньополіт. арені, у внутр. полі-
тиці він керувався принципами абсолют. монар-
хії Людовика ХІV. Окрім боротьби з представни-
ками окремих магнат. і шляхет. родів, намагався 
створити постійну армію з артилерією та фло-
том; здійснював заходи щодо покращення нац. 
промислу та торгівлі, зокрема хотів взяти конт-

Август II Сильний.  
Луї де Сільвестр. Кінний 

портрет Августа II Сильного, 
бл. 1718
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роль над транзит. торгівлею зі Сх.; домагався 
повернення у Польщу з-за кордону замож. маг-
нат.-шляхет. родин тощо. Мав одну з найрозви-
неніших у тогочас. Європі дипломат. служб — 
його постійні представники перебували майже в 
усіх європ. д-вах. Проте поступове зближення у 
1720–1730-х інтересів Росії, Австрії та Прусії (у 
1732 між ними був укладений союз, який регла-
ментував їхню політику щодо Польщі) готувало 
поділи польськ. земель між цими д-вами, тому 
зовн. політика А.  ІІ  С. закінчилася поразкою. 
Внутрішньополіт. ситуація у Речі Посполитій 
під час усіх років правління А. ІІ С. відзначалася 
пост. нестабільністю, що спричинювало екон. 
занепад країни. Саме за правління цього короля 
на Правобережній Україні розпочався т. з. Гай-
дамацький рух. В останнє десятиріччя його 
прав ління д-вою фактично керувало угрупуван-
ня представників великомагнат. роду Чарторий-
ських та його прихильників (т. з. Фамілія). За 
допомогою неї, після смерті А. ІІ С., польсь. ко-
рона була передана його синові Фрідріху Авгус-
ту ІІІ Саксонському.

Літ.: Otwinowski E. Dzieje Polski pod panowaniem Augu-
sta II. Krakow,1849; Feldman J. August II Mocny // Polski 
Slow nik Biograficzny. Krakow, 1935. Т. 1; Staszewski J. Au-
gust II Mocny. Warszawa,1986; Karl Czok. August der Starke 
und Kursachsen. Leipzig, 1987; Markewicz M. Rady senator-
skie Augusta II (1697–1733). Wroclaw, 1988; Чухліб Т. Ав-
густ ІІ Фридерик Сильний // Енциклопедія історії Украї-
ни. 2003. Т. 1; Чухліб Т. Козаки і монархи. Ранньомодерна 
Українська держава у міжнародних відносинах 1648–
1721 рр. Київ, 2009.

Т. В. Чухліб

А́вгуст ІІІ Саксо́нський [польськ. August III Sas; 
Фрідріх Август ІІ (нім. Friedrich August II); 
27.10.1696, м. Дрезден, Священна Римська імпе-
рія німецької нації, тепер Німеччина — 
16.10.1763, м. Дрезден, Німеччина] — король 
Речі Посполитої з династії Веттінів та саксон-
ський курфюрст у 1733–1763. Був одружений із 
донькою австр. імператора Йосифа І Марією (з 
1719), з якою мав 14 дітей. Обраний на польськ. 
трон унаслідок підтримки рос. та саксон. військ. 

Визнаний королем вальним сеймом 1736 — єди-
ним незірваним шляхтою сеймом за його прав-
ління. У Польщі А.  ІІІ  С. бував рідко; не знав 
польськ. мови. Перебував під впливом оточен-
ня  — спочатку брата О.  Ю.  Сулковського, а з 
1738 — першого міністра Г. Брюля. Протягом 
1743–1752 його підтримував рід Чарторийських, 
який намагався провести окремі реформи. Під 
час правління А. ІІІ С. Правобережна Україна, 
яка перебувала під владою Речі Посполитої, була 
охоплена виступами гайдамаків (найбільші — 
1734, 1750), які боролися проти політ. та реліг. 
засилля польськ. шляхти й екон. визиску євреїв-
орендарів. У зовн. політиці орієнтувався на Ро-
сійську імперію, одночасно лавіруючи між Ав-
стрією та Пруссією. Наслідком поразки А. ІІІ С. 
у Семилітній війні 1756–1763 стало завоювання 
Саксонії австр. військами й остаточний перехід 
Речі Посполитої під вплив рос. імператриці Ка-
терини ІІ. 

Літ.: Staszewski J. August III Sas. Wroclaw, 1989; Topolski 
J. Polska w czasach nowozytnych (1501–1795) Poznan, 1994; 
Чухліб Т. Август ІІІ Саксонський // Енциклопедія історії 
України. Київ, 2003. Т. 1; Чухліб Т. Гайдамаччина в Речі 
Посполитій XVIII ст. // Україна в Центрально-Східній Єв-
ропі. Київ. 2008. Вип. 8.

Т. В. Чухліб

Августи ́н (син Блажея Поручника; ? — бл. 1575, 
м. Львів, Україна) — живописець. Працював у 
Львові. 1557 сріблив та розмальовував цифер-
блат годинника на вежі ратуші, 1567 відновлю-
вав і малював ікони для Кафедрального собору у 
Львові.

Літ.: Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в 
ХVІ–ХVІІІ ст. Київ, 1983.  

Авґусти́н Блаже́нний (лат. Augustinus Sanctus; 
13.11.354, м.  Тагаст, тепер Алжир  — 28.08.430, 
м. Гіппон Регій, тепер Аннаба, Алжир) — хрис-
тиянський теолог і церковний діяч, засновник 
християнської філософії історії. Початкову осві-
ту здобув завдяки матері-християнці. Закінчив 
школу у м. Тагасті, згодом навчався у м. Мадаврі 
(тепер м. Мдауруш, Алжир). У 370–373 А. Б. сту-
діював риторику, а потім філософію у м. Карфа-
гені. Навчання велося латиною, грецька класика 
викладалася в перекладах. По закінченні на-
вчання А. Б. викладав риторику у м. Тагасті і 
Карфагені. 
У 19-річному віці А. Б. вступив до секти маніхе-
їв, протягом майже десятиліття був прихильни-
ком цього віровчення. У маніхействі питання 
про походження зла розв’язувалося через онто-
логічний дуалізм: стверджувалося існування 
зло го бога, рівносильного Творцю. Він не знай-
шов у цьому вченні відповіді на свої питання, 
які його хвилювали.
383 поїхав до Риму, пробув там рік, шукаючи по-
сади вчителя. У 384–388 викладав риторику у 
м. Медіолані (тепер м. Мілан, Італія), де єписко-
пом був Амвросій Медіоланський, проповіді 
якого вразили А. Б. У духовному житті А. Б. роз-
почався відхід від маніхейства, яке став розумі-
ти як шлях до багатобожжя і неприйнятних 
етичних висновків. А.  Б. заглибився у вчення 
філософів-платоніків і неоплатоніків, повірив у 
монізм Добра. Його зацікавило спростування 
будь-якого дуалізму, адже Бог — єдиний, і все, 
що з Ним по в’язано, є добро. Тож онтологічно 
зла не існує — воно є лише відхиленням від до-Август ІІІ Саксонський. Пьєтро Ротарі.  Портрет Августа III, 1755
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бра. Таким чином А. Б. через маніхейство, скеп-
тицизм та неоплатонізм прийшов до християн-
ства.
У квітні 389 А. Б. прийняв хрещення від Амвро-
сія Медіоланського. Своє остаточне навернення 
описав у книзі VIII «Сповіді». 391 був рукопо-
кладений на пресвітера і решту життя провів у 
м.  Гіппоні. З 395 упродовж 35 років (до самої 
смерті) — єпископ гіппонійський. У цей період 
багато писав, а також фактично очолював цер-
ковне життя Африки; учасник усіх соборів.
Літ. спадщина А.  Б. нараховує 113  трактатів, 
при свячених полеміці з язичниками та єретика-
ми, теорії християнства і моральній теології, 
218  листів і понад 500  проповідей. Серед них: 
«Монологи», написані в період навернення до 
християнства; «Сповідь», в якій визнаються 
люд ські слабкості і виголошується хвала Госпо-
дові; трактати «Про християнське вчення» і 
«Про Град Божий», присвячені апології христи-
янства та становленню нового христ. сусп-ва. 
В  основі філософії А. — не пошук самотнього 
духа, а діалог між людиною, що шукає Бога, і 
Богом, витвором і Творцем. Розмірковуючи над 
проблемою пізнання Бога, А.  Б.-міс тик ствер-
джує присутність у серці кожної людини образу 
Бога — джерела істинної мудрості та любові. Ця 
мудрість, що єднає в собі людське і Божественне, 
дає змогу побачити і пізнати Бога, не зриваючи 
покрова з Його таємниць. Зробившись об’єктом 
самоспоглядання, душа відмовляється від «мир-
ської метушні». У злуці із Духом, причетна до 
божественної природи, вона пізнає блаженство.
Це твердження синтезує христ. віровчення та 
спадщину античної греко-латинської культури; 
воно потужно вплинуло на розвиток християн-
ства.

Проте один із постулатів А.  Б., викладений у 
трактаті «Про призначення святих» викликав 
дискусії серед богословів. А.  Б. стверджував: із 
моменту первородного гріха людина настільки 
занурилася в нього, що порятунок її відтепер 
може залежати тільки від волі Господа, який од-
ним дарує те, в чому відмовляє іншим. Звідси 
постає висновок про т.  з.  «подвійне замовлен-
ня»: якщо святих обрано для доведення Божого 
милосердя, то долі занепалих покликані свід-
чити про Його справедливий гнів і відплату за 
гріхи. Ця теорія не була цілком прийнята офі-
ційною церквою, оскільки вона, по суті, запере-
чує користь благих діянь. Однак стала предме-
том численних тлумачень і лягла в основу різ-
них течій — від напівпелагіанства (6 ст.) до Ре-
формації (16 ст.). Тезу про «подвійне замовлен-
ня» підтримував М. Лютер, а Ж. Кальвін піз ніше 
зробив її формулювання ще категоричнішим. 
Кіпрський єпископ Янсеній підтримував док-
трину А. стосовно порочності людської приро-
ди і критикував єзуїтів — це поклало початок 
янсенізму. 
Філософські судження про людину і людську 
долю, викладені в працях А.  Б., досі цікаві, на-
віть узяті поза реліг. контекстом.

Пр.: Об истинной религии. Теологический трактат. 
Минск, 1999; Исповедь / Пер. с лат. М. Е. Сергеенко; 
вступ. ст. диак. А. Гумерова. Москва, 2006; Про Місто 
Боже / Пер. з лат. Содомори П.А. // Патріярхат. 2005. 

Є. А. Харьковщенко

Авґусти́н Кентербері́йський (англ. Augus tine 
of Can ter bury; Аустін; ? — помер 604 — просвіти-
тель англосаксів, перший архієпископ Дору-
вернський (Кентерберійський), бенедиктин-
ський чернець. Був пріором монастиря св.  Ан-
дрія в  Римі. У 596 А.  К. відправлений Папою 
Григорієм І на чолі групи ченців з місією до Ан-
глії. Григоріанська місія (традиційна її назва в 
працях з історії релігії) виявилася успішною: в 
христ. віру було навернуто кентського короля 
Етельберта І та його підданих. А. К. вважається 
засновником церк. осередків в Англії та її пер-
ших єпархій. У 597 він посвячений у єпископи, а 
в 601 — в архієпископи. Проте А. К. не вдалось 
об’єднати брит. й кельтське духовенство, а без-
посередньо Риму підпорядковувалися лише 
Кент та Ессекс. А. К. розробив нові форми бого-
служіння, пристосувавши досвід інших церков 
до місцевих традицій. Посприяв офіційному за-
твердженню Папою Григорієм  І принципу роз-
поділу церк. прибутку в католицькій церкві. Не-
вдовзі після смерті був канонізований католиць-
кою церквою. Свідчення про місіонерську діяль-
ність А.  К. викладено в «Книжечці відповідей» 
Григорія І та в «Церковній історії народу англів» 
(книги 1–2) Беди Превелебного.

Літ.: Бучовський В. Місія Августина Кентерберійсько-
го на британські острови та його роль у розповсюдженні 
християнства в англосаксонських королівствах // Релігія 
та соціум. 2013. № 3–4 (11–12).

О. В. Сарапін

Авґустині́зм — одна з провідних традицій зах.-
христ. філософування, початок якої пов’язаний 
з утвердженням в інтелектуальному середовищі 
раннього Середньовіччя ідейних установок Ав-
ґустина Аврелія. У змістовому плані А. — рецеп-
ція принципів платонізму і деяких положень 
неоплатонізму, застосованих до христ. віровчен-

Авґустин Кентерберійський 
(Нюрнбергська хроніка, 1493)

Авґустин Блаженний. Пітер Рубенс. Св. Авґустин  
(між 1636 та 1638)
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ня. А., як напрям у богосл.-філософ. думці, має 
низку ознак. Методологічно він спрямований на 
розв’язання головних теолог. і філос. питань та 
ігнорує другорядні. До осмислення речей, явищ 
і процесів феноменального світу підходить із 
позицій суб’єктивізму. Роль Бога у формуванні 
людського пізнання абсолютизовано, внаслідок 
чого метою пізнавального процесу є осягнення 
Бога, а осягнення душі  — його засобом. Бога 
проголошено критерієм реальності емпіричного 
світу. Самопізнання тлумачиться як необхідний 
супровідний акт у процесі богопізнання. Знання 
та мудрість розрізнено як два види пізнання, 
причому знання — відображення божеств. ілю-
мінацій. Віра (любов) має аксіологічну пріори-
тетність над розумом; її визнано передумовою 
будь-якого фактуального знання («пізнаю, тому 
що вірю»), водночас акт віри повинен бути 
осмисленим. Історія людства здобуває провіден-
ціалістське пояснення (є результатом таємних, 
зовнішніх сил, провидіння Господнього). Люди-
на мислиться як душа, що керує тілом; ради-
кально протиставлено насолоду і користь. Зло 
інтерпретовано як несубстанціальне та суб’єк-
тивне.
Іст. форми А.: А. в культ. площині рим. і меро-
вінзької Галлії — популяризація ідей Авґустина 
(К. Маммерт, П. Орозій, Проспер Аквітанський, 
Ф.  Фульґенцій, Вікентій Леринський, Паулін із 
Ноли); А. періоду каролінзького відродження 
(Алкуїн, Пасхазій Радберт, Ратрамн із Корбі, Ґот-
шальк); раціоналізований  А. Ансельма Кентер-
берійського; А. схоластів францисканського ор-
дену (Бонавентура, В. Оккам, П. Д’Альї, Г. Біль, 
Р. Бекон, Р. Луллій); А. схоластів Сен-Вікторської 
школи (Гійом із Шампо, Гуґо Сен-Вікторський, 
Рішар Сен-Вікторський); радикальний А., зок-
рема, ченців ордену св. Авґустина (Еґідій Рим-
ський, Григорій Римінійський, Т.  Брадвардин); 
янсенізм (К.  Янсен, Сен-Сіран, А.  Арно, П.  Ні-
коль, Б. Паскаль); картезіанство як логічне про-
довження А. (Р. Декарт, Н. Мальбранш); А. свя-
щеників, членів «Франц. каплиці» (П. де Берюль, 
А. Мартен); онтологізований А. 18–19 ст. (Б. Гер-
діль, В. Джоберті, А. Розміні, Т. Маміані); неоав-
ґустинізм у його різновидах: спіритуалізм (Р. Ле 
Сенн і Л. Лавель), персоналізм (Е. Муньє, Ж. Ла-
круа, М.  Недонсель), екзистенціалізм (Г.  Мар-
сель).

Літ.: Марру А.-И. Св. Августин и августинианство. 
Долгопрудный, 1999; Горелов А., Зайцев Е. Августи-
низм  // Католическая энциклопедия. Москва, 2002. Т. 1; 
Шишков А. М. Средневековая интеллектуальная культу-
ра. Москва, 2003; Блаженный Августин и августинизм в 
западной и восточной традициях. Москва, 2016.

О. В. Сарапін

Авґусти ́нський о ́рден (Оrdo Augustiniani), 
авґустинці — чол. католицький чернечий орден; 
послідовники «Статуту святого Авґустина». За-
тверджений Папою Римським Олександром IV у 
1256. У подальшому А. о. поділився на дві осно-
вні гілки з кількома конгрегаціями: 1) авґустин-
ці-каноніки (регулярні каноніки, каноніки-об-
серванти св. Авґустина — дотримуються аскези, 
монастирського ук ладу, спільних піснеспівів; 
2)  авґустинські брати (орден пустельників св. 
Авґустина А.-ере міти). Монах-авґустинець 
М. Лю тер став головним ідеологом Реформації в 
Німеччині. На поч. 15 ст. монастирі А. з’яви лися 
в Україні. Нині орден, за різними даними, налі-

чує 5–10 тис. членів і діє переважно в Латинській 
Америці, США, Німеччині, Польщі.

Літ.: Августинцы // Католическая энциклопедия. 
Москва, 2002. Т. 1.

Є. А. Харьковщенко

Авдє́єв, Вадим Миколайович (23.12.1933, м. Зі но-
в’євськ, тепер Кропивницький, Україна — 
23.01.1997, м. Київ, Україна) — співак (тенор), засл. 
артист УРСР (з 1969). Навчався співу в О. Пет ляш. 
Закінчив 1983 Київ. консерваторію (клас Д. Петри-
ненко). Соліст Ансамблю пісні і танцю Київ. військ. 
округу (1956–1958), Укр. нар. хору ім. Г. Верьовки 
(1958–1960), Київ. філармонії (1960–1986). Педагог 
студії Укр. нар. хору ім.  Г. Верьовки (1987–1997). 
У  репертуарі: твори вітчизн. і зарубіж. класики, 
укр. нар. пісні. Лауреат 1-го респ. конкурсу 
ім. М. Лисенка (1-а премія, 1962).

Авдє́єв, Все ́волод Микола ́йович (1877–1932, 
Харків) — артист цирку (борець), виступав 
під псевдонімом «Дядечко Пуд» (мав велику 
вагу  — 14  пудів, тобто 224 кг). Навчався в 
Київ. ун-ті. Один із перших кіноакторів, здій-
снив спробу створити кінематограф. комедій-
ну маску (фільми «Дядечко Пуд на побаченні», 
«Дядечко Пуд у Луна-парку», «Дядечко Пуд на 
селі»). Зіграв драм. роль у фільмі «Арена пом-
сти» за власним сценарієм. Був арбітром чемпі-
онатів із французької боротьби. Наприк. 1920-х 
працював директором цирків, переважно в Ук-
раїні. 

Літ.: Соболев Р. Люди и фильмы рус. дореволюц. кино. 
Москва, 1961; Гинзбург С. Кинематография дореволюци-
онной России. Москва, 1963. 

Авдє́єв, Сергі́й Васи ́льович (рос. Авдеев, Сергей 
Васильевич; 01.01.1956, м. Чапаєвськ, тепер Са-
марська обл., РФ) — 274-й космонавт світу, 74-й 
космонавт Росії. Здобув (1979) вищу освіту за 
фахом «Експериментальна ядерна фізика» у 
Моск. інженерно-фізичному ін-ті (МІФІ). Заоч-
но закінчив (1986) аспірантуру МІФІ. Кандидат 
фіз.-мат. наук (2001). Після закінчення МІФІ 
працював у наук.-виробн. об’єд нанні «Енергія». 
У  1987  зарахов. до загону космонавтів НВО 
«Енергія». Упродовж 1987–1992 проходив підго-
товку до польотів у космос як бортінженер косм. 
корабля «Союз» і орбіт. космічн. станції  «Мір». 
З 1989 — космонавт-випробувач загону космо-
навтів НВО «Енергія». Здійснив 3 польоти в 
космос: 1-й — з 27.07.1992 до 01.02.1993 як бор-
тінженер космічного корабля  «Союз ТМ-15» і 
орбіт.-космічн. станції «Мір»; 2-й — з 03.09.1995 
до 29.02.1996. як борт інженер косм. корабля 
«Союз ТМ-22» і орбіт.-космічн. станції  «Мір»; 
3-й — з 13.08.1998 до 28.08.1999 як бортінженер 
космічного корабля «Союз ТМ-28» і орбіт.-кос-
мічн. станції «Мір». Виконав 10  виходів у від-
критий космос, загальна тривалість яких стано-
вить 42 год. 1 хв. Сумарно (за 3 польоти) пере-
бував у космосі 747  діб 14  год. 14  хв. 11  сек. 
У 2003 звільнений з посади інструк то ра-космо-
навта-випро бувача ра кет но-кос мічн. корпора-
ції «Енер гія» ім. С. П. Ко   рольова у зв’язку з ви-
ходом на пенсію за вислугою років. Герой РФ 
(1993), льотчик-космонавт РФ (1993), кавалер 
Ордену Почесного легіону (Франція, 1999).

Літ.: Советские и российские космонавты. 1960–2000. 
Москва, 2001.

І. П. Крячко

Авґустинський орден. 
Гауденціо Феррарі.  
Св. Авґустин і відлюдники  
(св. Авґустин передає свій 
статут), 1530–1540

Авдєєв Всеволод 
Миколайович

Авдєєв Сергій Васильович
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Авдє́єнко, Генна ́дій Валенти́нович (04.11.1963, 
м. Одеса) — спортсмен, легкоатлет  (стрибун у 
висоту), заслужений майстер спорту (з 1983). 
Тренувався і виступав за Одеський спорт. клуб 
армії. Переможець першого чемпіонату світу з 
легкої атлетики (1983; м. Гельсінкі, Фінляндія). 
Бронзовий призер зимового чемпіонату Європи 
з легкої атлетики, срібний призер чемпіонату 
світу в Римі (Італія; обидва — 1987). Олімпій-
ський чемпіон Ігор XXIV Олімпіади (Сеул, 1988) 
з результатом 2,38 м. Завершив спорт. кар’єру 
1993 у зв’язку з травмами.
У 1991 переїхав жити в м. Мінськ (Білорусь), а 
згодом в с. Копачі Молодеченського р-ну Мін. 
обл. З 2003 працював тренером у ДЮСШ м. Мо-
лодечно, виховав кількох чемпіонів Республіки 
Білорусь. Працює вчителем фіз. культури в шко-
лі м. Молодечно (Білорусь). Нагороджений ор-
деном Дружби народів (1989).

Літ.: Драга Е. Геннадий Авдеенко: «30  лет назад нас 
с Бубкой „посвятили в сборную“ — налили по 150 грам-
мов и дали по шоколадке» // Факты. 2013.10 авг.; Комаш-
ко  Д. Отложил баян, взял высоту // Народная газета. 
2016.16 июня.

В. І. Бобровник

Авдико́вич, О́рест Льво́вич (1867, с.  Дубківці, 
тепер с.  Раштівці Гусятин. р-ну Терноп. обл., 
Україна — 29.10.1918, м. Відень, Австрія, похов. у 
м. Перемишль, Польща) — письменник. Нар. у 
родині священика-москвофіла. 1898 навч. у Гір-
ничій академії у м. Леобені (Австрія), 1901 закін-
чив філос. ф-т Львів. ун-ту. Учителював у м. Пере-
мишлі. У зб. оповідань «Поезія і проза» (1899), 
«„Моя популярність“ та інші оповідання» (1905) 
реалістично змалював життя дрібної шляхти й 
сільськ. інтелігенції. Поглиблений психологізм 
характерний для зб. оповідань «Нарис одної 
доби» (1899), «Нетлі» (1900), «Метелики» (1900), 
«Демон руїни» (1901). В оповіданні «На згари-
щах» (1929) і містерії «Ой у рідному краю та на 
дикому полі» (1918) засуджував імперіаліст. ві-
йну. У низці творів А. наявні елементи містики. 
А. — автор літературозн. розвідки «Огляд літера-
турної діяльності Олександра Кониського» (1908) 
і «Форма писань Маркіяна Шашкевича» (1911).
Літ.: Крушельницький А. Посмертні оповідання Ореста 
Авдиковича // Нові шляхи. 1929. № 4; Нахлік Є. Авдико-
вич Орест Львович // Українська біографістика. 1996. 
Вип. 1.

Авди́тор — див. Аудитор.

А́вдієве о́зеро — заплавне озеро в Менському 
р-ні Чернігівської обл., на правому березі р. Дес-
ни (бас. р.  Дніпра), за 3 км від с.  Максаків. Із 
р.  Десною сполучає протока, яка влітку часто 
пересихає. Довж. бл. 1400 м, шир. до 100 м, пл. 
0,14  км2, глиб. до 4  м. Улоговина видовженої 
форми. Береги високі, круті, поросли верболо-
зом, ожиною та хмелем. Живлення ґрунтове, 
дощове, частково за рахунок водообміну з 
р. Десною. Т-ра води влітку +18, +19 °С на глиб. 
0,5 м від поверхні та +12, +13 °С на глиб. 3,5 м. 
Узимку замерзає. Прозорість води до 1 м. На 
дні — мулисті та частково мулисто-піщані від-
клади (див. Ґрунт мулистий, Ґрунт піщаний). 
Серед прибережно-водної та водної рослиннос-
ті переважають ценози очерету звичайного й 
латаття білого. Із риб трапляється карась, лин, 
окунь, щука, плітка та ін. Береги — місця гнізду-

вання очеретянки, кобилочки солов’їної, погони-
ча та ін. птахів.

Авдіє́вський, Анато́лій Тимофі́йович (16.08.1933, 
с. Федвар, тепер с. Підлісне Олександрівського 
р -ну Кіровоградської обл., Україна — 24.03.2016, 
м. Київ, Україна) — хоровий диригент, компози-
тор, педагог, нар. арт. України (з 1975), нар. арт. 
СРСР (з 1983), академік Академії пед. наук Укра-
їни (з 1995), академік Академії мист-в України 
(1996), Герой України (з 2003). Закінчив 1958 
Одес. консерваторію (класи Д. Загрецького, 
К. Пігрова). 1958–1963 — худ. керівник і гол. ди-
ригент Поліського ансамблю пісні і танцю «Льо-
нок», 1963–1966 — Черкаського укр. нар. хору, з 
1966 — Укр. нар. хору ім. Г. Г. Верьовки (тепер — 
Нац. засл. академ. укр. нар. хор ім. Г. Верьовки; 
також його ген. директор). У 1971–1976 А. — ви-
кладач Київ. консерваторії, 1977–1980 — Київ. 
ін.-ту культури, з 1980 — Київ. пед. ін -ту (те-
пер  — Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова; з 
1986 — професор), з 1991 — голова Всеукр. муз. 
спілки. З 1995 — президент Нац. муз. комітету 
України Міжнар. муз. ради ЮНЕСКО. А. збага-
тив репертуар хору зразками автентичного 
фольклору, піснями і хор. мініатюрами а капела 
укр. композиторів-класиків і композиторів 
20  ст., великими формами з симф. оркестром 
(«Хустина» Л. Ревуцького), творами, написани-
ми сучас. технікою (фольк-опера «Цвіт папоро-
ті» Є. Станковича, перше виконання — 1978; хо-
ровий концерт «Гόри мої, гόри» В. Зубицького, 
перше виконання — 1987), чим значно підняв 
профес. рівень хору і розширив звукову палітру 
від нар. до академ. манери співу. Автор оригін. 
хорових творів («Над широким Дніпром», «Цві-
ти, Україно», «Місяць ясненький» на вірші В. Ла-
годи, О. Новицького, Лесі Українки), обробок 
укр. пісень («Колискова», «Павочка ходить», 
«Діброво зелена», «Цвіте терен», «Ґандзя», 
«Чуєш, брате мій», «Ой чорна, я си чорна») і пі-
сень народів світу (польск., чеських, ісп., бра-
зильських, кор. та ін.), пісень на слова Т. Шев-
ченка, канонічних творів. Держ. премія СРСР, 
1978. Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1968. 
У 2013 на Алеї зірок (м. Київ) встановлено зірку А.

Літ.: Головащенко М. Його стихія — хор і пісня // Куль-
тура і життя. 1993. 14 серп.; Гордійчук М. Школа народного 
хорового співу // Україна музична. 1995; Степанченко Г. 
Маестро // Культура і життя. 1998. 19 квіт.; Степанченко Г. 
Невтомний Авдієвський // День. 1998. 18 серп.; Корній-
чук В. Анатолій Авдієвський запрошує // Українська му-
зична газета. 2000. № 2; Корнійчук В. Маестро Анатолій 
Авдієвський. Портрет хору з мозаїки. Київ, 2012. 

Авдіє́нко, Миха ́йло Овер’я ́нович (1886 або 
1892, с. Воскресенка, тепер Пологівського р-ну 
Запорізької обл., Україна — 08.09.1937, урочище 
Сандармох, тепер Медвежогорський р-н, Респу-
бліка Карелія, РФ) — громад. і політ. діяч; один 
із лідерів українського націонал-комунізму. Мо-
біліз. під час Першої світової війни1914–1918 до 
рос. армії; служив у Петроградському гарнізоні, 
де став одним із організаторів укр. нац. руху. 
Очолив революц. виступ Волинського полку, 
сформ. майже виключно з українців. А. — один 
із організаторів укр. маніфестації у м. Петрогра-
ді (нині м. Санкт-Петербург) 12.03.1917. Укр. 
громадою м. Петрограда делегований до Петро-
градської ради робітн. і солдат. депутатів. Член 
Укр. Центр. Ради і Всеукр. ради військ. депута-

Авдєєнко Геннадій 
Валентинович

Авдикович Орест Львович

Авдієвський Анатолій 
Тимофійович
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тів, Малої ради від фракції УСДРП. Гласний 
Київ. міськ. думи. В листопаді—грудні 1918 — 
член Ревкому, який очолив повстання проти 
гетьмана П. Скоропадського у м. Києві. Разом із 
А. Драгомирецьким, М. Ткаченком, Ю.  Мазу-
ренком, А.  Річицьким на VI з’їзді УСДРП (10–
12.01.1919) став засновником УСДРП (незалеж-
них). Один із фундаторів УКП (25.01.1920), на II 
з’їзді партії обраний секретарем її ЦК. Після са-
морозпуску УКП на IV парт. з’їзді (01–04.03.1925) 
А. прийнятий до КП(б)У. Керував ЦСУ УРСР. 
26.02.1934 засудж. «трійкою» при ДПУ УСРР до 
10 р. ув’язнення. Страч. за вироком «трійки» 
Управління НКВС Карельської АРСР. Реабіліт. 
1966.

Літ.: Верстюк В. Ф., Осташко Т. С. Діячі Української 
Центральної Ради. Київ, 1998.

Т. С. Осташко

Авдіє́нко, Яків Павлович (05.11.1897, м. Харків, 
Україна — 16.03.1994, м. Київ, Україна) — кіно-
режисер-документаліст, засл. діяч мист-тв УРСР 
(з 1988). Навчався на живописному ф -ті ВХУТЕ-
МАСу. 1929–1940 працював на студіях «Міжраб-
промфільм», «Союзкінохроніка» (Москва), 
1940–1970 — на Київ. студії хронікально-доку-
ментальних фільмів. Зняв низку сюжетів про 
сільське господарство: «Машинно-сінокісна 
стан ція» (1931), «Подарунок Батьківщині» 
(1934). Разом з О. П. Довженком працював над 
фільмами «Битва за нашу Радянську Україну» 
(1943), «Перемога на Правобережній Україні» 
(1944). Фільми: «Знову в сім’ї єдиній» (1952), 
«Поїзд дружби» (1960), «Завжди з тобою» (1970) 
та ін. У 1960–1970-х викладав на кіноф-ті Київ. 
ін -ту театр. мист-ва.

Авді́ївка — місто обласного значення (від 
28.11.1990) у Донецькій обл. України. Розташо-
ване на вододілі (висота бл. 210 м над рів. м.) у 
верхів’ях р.  Кам’янка (ліва притока р.  Кривий 
Торець, бас. Сіверського Дінця). Входить до 
складу Донецької агломерації. Тер. — 29,0  км2, 
нас. — 34,9 тис. осіб (2014), густота нас. — 
282 особи/км2. А — одне з найстаріших поселень 
Донбасу, перший хутір на тер. суч. міста засно-

вано в серед. 18 ст. вихідцями з Полтавщини та 
Чернігівщини. Створене за розпорядженням 
новорос. губернатора село (за переказами назва-
не ім’ям першого поселенця Авдія) стало держ. 
власністю (1778). У сер. 1880-х біля с.  Авдіївки 
прокладено Катерининську з-цю та збудовано 
залізничну станцію. У сер. 20 ст.  — центр Авдіїв. 
р-ну (1938–1962), статус міста А. отримала 1956 
унаслідок об’єднання двох смт — Авдіївка І 

(«Стара Авдіївка») й Авдіївка ІІ (селище «Хі-
мік»). Нині тер. міста, що витягнулося вздовж 
з-ці з Пд. Сх. на Пн. Зх. на 9 км, має іст. району-
вання: стара частина міста з приватною забудо-
вою (колишня Авдіївка I) розташована на Сх. від 
з-ці, це, зокрема, Центр., Схід. і Залізнич. мікро-
райони; селище «Хімік» (колишня Авдіївка II) із 
багатоповерховою забудовою складається з мік-
рорайонів — 9 квартал, квартали «Ювілейний» і 
«Будівельників». Клімат міста помірно конти-
нент., середня т-ра січня –7 °С, липня +21,2 °С, 
опадів випадає — 480 мм/р. Гол. пром. підпри-
ємство А. — ВАТ «Авдіїв. коксохім. завод» (най-
більший в Європі виробник коксу), розташова-
не в пн.-зх. частині міста. Працюють також: під-
приємство залізобетон. виробів і буддеталей, 
ЗАТ «Авдіїв. з-д металоконструкцій», електро-
мех. комбінат, кар’єр із видобутку кварц. піску, 
експеримент. з-д нестандартизованого облад-
нання (з обслуговування залізнич. транспорту), 
харч. комбінат, підприємство з вирощування 
грибів «Міко-фуд», кондит. та ковбас. цехи, ф-ка 
з виготовлення вологих серветок «Деліта». А. — 
одне з міст, де з 2014 відбувалися активні бойові 
дії Антитерористичної операції на Донбасі. Че-
рез масований обстріл у січні 2015 міська інфра-
структура зазнала значних утрат.

Літ.: Історія міст і сіл Української РСР. Донецька об-
ласть.  Київ, 1970; Янко М. Т. Топонімічний словник-до-
відник Української РСР. Київ, 1973; Кобиляков Н. М. Ис-
торико-краеведческий очерк // Авдеевка. Донецк, 1977; 
Кругляк Ю. М. Ім’я вашого міста: Походження назв міст і 
селищ міського типу Української РСР. Київ, 1978.

А. С. Івченко

Авді́й (?—?), Овдій — скульптор-різьбяр серед. 
13 ст. Працював у м. Холмі (Галицько-Волинське 
князівство). Прикрасив зх. і пн. фасади храму 
Іоанна Златоуста чотириликими капітелями, ре-
льєфними зображеннями Спаса та Іоанна Злато-
уста над порталами (1259). Різьблення було по-
фарбовано і вкрито позолотою.

Літ.: Собко И. П. Словарь руських художников (ХІ–
ХІХ в.). Санкт-Петербург, 1893. Т. 1; Некрасов  А.  И. 
Древнерусское изобразительное искусство. Москва, 
1937.

Авдо́тки — див. Лежені.

«А́ве, Марі́я» (лат. Ave, Maria — радуйся, Ма-
ріє) — гол. католицька молитва, присвячена Діві 
Марії. Найпоширеніша після молитви «Отче 
наш». Відома також як «ангельське привітання», 
ос кільки її перша фраза, згідно з Євангелієм від 
Луки, є вітанням архангела Гавриїла до Марії у 
час Благовіщення. У широкий вжиток увійшла з 
11 ст., остаточний текст утвердився з 16 ст. Текст 
українською: «Радуйся, Маріє, благодаті повна! 
Господь з тобою! Благословенна Ти між жінка-
ми, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свя-
та Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, 
нині і в годину смерті нашої. Амінь». У право-
 с лав’ї відповідником А. М. є молитва «Богороди-
це Діво». На текст А. М. писали музику Дж. Вер-
ді, Ш. Ф. Гуно, А. Дворжак, Ф. Ліст, П. Масканьї, 
К. Сен-Санс, Ф. Шуберт та ін.

А. В. Арістова

Аве́дикови — династія акторів в Україні. 
1) Л е о н і д  І в а н о в и ч  А. (?— ?) — актор, ре-
жисер і антрепренер укр. театру 2-ї пол. 19 ст., 

Авдієнко Яків Павлович

Авдіївка. Залізнична станція
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родоначальник династії. Усе життя працював в 
Україні, спочатку на рос. сцені (з 1864), у 1880-х 
очолив власну рос.-укр. трупу в м. Кременчуку 
(тепер Полтав. обл.), де ставив твори укр. драма-
тургів. На поч. 1860-х допомагав драм. гурткові 
аматорів у м. Бобринці (тепер Кіровоград. обл.), 
серед яких був І.  Тобілевич (Карпенко-Карий). 
У трупі А. дебютував засл. артист УРСР Л. Сабі-
нін (1890). Серед ролей: Шельменко («Шельмен-
ко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка), Виборний 
(«Наталка Полтавка» І. Котляревського), Горо-
дничий («Ревізор» М. Гоголя). 2) О в д і й  К а р -
п о в и ч  А. (1877 – червень 1919, м. Харків). Де-
бютував 1888 у трупі дядька — Леоніда Іванови-
ча, працював у трупі О. Суходольского, утриму-
вав власні трупи. У 1919 один з організаторів 
Харків. Першого укр. рад. зразкового театру. 
3) Є л и з а в е т а  А н д р і ї в н а  А. [театр. псев-
донім — Аведикова-Потоцька; 03(15).04.1878, 
м.  Єли  саветград, тепер м. Кропивницький — 
26.03.1968, м. Дніпропетровськ, тепер м. Дніп-
ро]  — засл. арт. УРСР з 1948. Дружина Овдія 
Карповича. Дебютувала 1895 у с.  Крюкові біля 
м. Кременчука. Працювала в трупі О. Суходоль-
ського, в Першому трудколективі укр. артистів 
ім. Т. Шевченка (Донбас, 1922–1930), Лівобереж-
ній укр. драмі (м. Миколаїв, 1930–1933), Арте-
мівському (1944–1947), Херсон. (1947–1949), 
Дні продзержин. (1949–1952) укр. драм. театрах. 
Ролі: Ганна («Безталанна» І. Карпенка-Карого), 
Вустя («Ой не ходи Грицю, та й на вечорниці» 
М.  Старицького), Марія Тарасівна («Платон 
Кречет» О. Корнійчука). 4) П е т р о  О в д і й о -
в и ч  А. [театр. псевдонім — Аведиков-Авдієн-
ко; 28.05 (9.06). 1899, м. Кременчук — 18.06.1972, 
м. Дніпродзержинськ, тепер м. Кам’янське] — 
засл. артист УРСР з 1951. Син Овдія Карповича 
та Єлизавети Андріївни. Грав на сцені змалку. 
Дебютував 1916 у трупі О. Суходольського. Пра-
цював у трупах І. Калиниченка, Б. Аршанова-Лу-
чицького, трупі С. Глазуненка, в театрі Політ-
просвіти під керівництвом І.  Савченка-Львов-
ського (м. Ставрополь, тепер РФ, 1919–1922), в 
Лівобережній укр. драмі (м. Миколаїв, 1930–
1933). Очолював Перший трудколектив укр. ар-
тистів ім. Т. Шевченка (Донбас, 1922–1930), Пер-
ший Донецький робітн.-колг. театр (разом з 
В.  Вороною; м. Горлівка, 1933–1944), укр. муз.-
драм. театри Артемівська (1947–1949), Дніпро-
дзержинська (1949–1959). Вистави: «Комуна в 
степах», «97» М. Куліша, «Отрута» А. Луначар-
ського, «Молода гвардія» за О. Фадєєвим, «Під-
ступність і кохання» Ф. Шиллера, «Мандат» 
М.  Ердмана. Ролі: Цокуль («Наймичка» І. Кар-
пенка-Карого), Шмага («Без вини винні» О. Ост-
ровського), Федір («Навала» Л. Леонова). 5) В і к -
 т о р  О в д і й о в и ч  А. [театр. псевдоніми — 
Аведиков-Потоцький, Потоцький; 1(14).02.1905, 
м.  Гри горіополь, тепер Молдова — 14.02.1971, 
м. Ужгород] — засл. артист УРСР з 1950. У 1933–
1937 навчався в ДІТМ ім.  А.  Луначарського 
(Москва). Син Овдія Карповича і Єлизавети 
Андріївни, чоловік нар. арт. УРСР А. І. Морозо-
вої. Працювати почав 1919 суфлером у театрі 
при штабі 1-ї Кінної армії (потім театр Політ-
відділу Донбасу). Дебютував як актор 1923 в 
театрі Дорпрофсожа (м. Вороничі). Виступав у 
робітн.-сел. театрах Донец., Луган., Харків., 
Вінн. областей (1923–1936), в укр. муз.-драм. те-
атрі ім. М. О. Щорса (м. Житомир, 1936–1946), 
керував фронтовою бригадою цього театру 

(1943–1944). У 1946–1971 — в Закарп. укр. муз.-
драм. театрі (м. Ужгород). Ролі: Непокритий 
(«Дай серцю волю, заведе в неволю» М. Кропив-
ницького), Копистка («97» М. Куліша), Хлеста-
ков («Ревізор» М. Гоголя), Перчихін («Міщани» 
М.  Горького), Труффальдіно («Слуга двом па-
нам» К. Гольдоні). Помер на сцені під час вико-
нання ролі Стецька («Сватання на Гончарівці» 
Г.  Квітки-Основ’яненка). До династії А. нале-
жать також актори Т. Авдієнко, В. Аведиков, 
Т. Аведикова, К. Аведиков-Карпенко, О. Аведи-
ков-Славський, О. Лугова, М. Потоцька-Україн-
ка та ін. 

Літ.: Театр. Вып. 1–6. Москва, 1964; Годы и люди До-
нетчины. Киев, 2004.

В. І. Заболотна

Аве ́йру (порт. Aveiro) — 1) Округ на Пн. Зх. 
Португалії. Тер. — 2800 км2. Нас. — 714,2 тис. 
осіб (2011), густота нас. — 255 осіб/км2. Адм. ц. 
округу — одноймен. місто А. Частина тер. А. 
входить до складу Північного. а ін. — до скла-
ду Центр. екон.-статист. регіону. А. межує з 
округами Порту (на Пн.), Візеу (на Сх.), Ко-
їмбра (на Пд.) та омивається водами Атлан-
тичного ок. (на Зх.). Найвища точка — гора 
Сан-Педру-Велью (1085 м). Середньорічна 
норма опадів — 1027 мм (значно більше опадів 
випадає взимку). Клімат помірно теплий се-
редземноморський, з помітно вираженим 
впливом океану. Середньорічна т-ра +14,9 °C. 
У  складі округу 19 муніципалітетів, 3 міські 
агломерації: Велика Коїмбра, Велике Авейру і 
Великий Порту. Розвинуті рибальство, вир-во 
солі, туризм. Мор. торг. порт А.
2) Місто, адм. ц. одноймен. округу. Тер. — 
199,8  км2. Нас. — 73,6 тис. осіб (2006), густота 
нас. — 368 осіб/км2. Розташоване на березі Ат-
лантичного ок. Уперше згадується в 959 під лат. 
назвою Авіаріум (Aviarium). А. має права міста 
з 1515. У 16–18 ст. ним володіли герцоги Авей-

ру  — нащадки інфанта Жорже. Залізничний 
вузол, торговий порт. Іноді А. називають пор-
тугальською Венецією, тому що місто розташо-
ване в гирлі річки з мережею каналів і місцеві 
човни мають своєрідно-характерну форму та 
розфарбування. Найвизначніша пам’ятка — 
єзуїтський монастир (15 ст.), де похована прин-
цеса Португалії Жуана, дочка короля Афонсу V, 
яка померла 1490 і була канонізована 1673. В А. 
діють Міський і Худ. музеї, держ. ун-т А. (засн. 
1973). У передмісті — Муніцип. стадіон (2003; 
30  678 місць). Розвинуті також водні види 
спорту. 

Літ.: Portogallo. Torino, 2011.
А. С. Івченко

Аведикова Єлизавета 
Андріївна

Аведиков Петро Овдійович

Аведиков Віктор Овдійович Авейру. Залізничний вокзал
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Авелі́н, Клод [Avelin, Claude; справжнє прізви-
ще та ім’я — Авцин, Євген (Avtsine, Eugène); 
19.07.1901, м. Париж, Франція — 04.11.1992, 
Франція] — письменник, майстер детективного 
жанру, поет. Писав франц. мовою. Походив із єв-
рейської родини, що емігрувала з Росії до Фран-
ції. Навчався у ліцеях Генріха ІV, Жансон-де-Сайї 
(обидва — м. Париж). Починав як поет, перші ві-
рші опублікував у журналах у 1919. Того ж року 
познайомився з А. Франсом, став його секретарем 
і учнем. У 1922 заснував власне вид-во, де публі-
кував праці з філософії та мист -ва. Був одним із 
фундаторів Будинку культури у Парижі, у 1937 
виступав з лекціями у різних містах Франції, а 
також в Алжирі, де познайомився з А. Камю. У 
1930-ті писав реалістичні та поліцейські романи. 
У пуб ліцистиці 1936–1939 розповів про події ві-
йни в Іспанії. Під час Другої світової війни поряд 
із Веркором був організатором однієї з груп Руху 
опору, під псевдонімом «Міневр» написав повість 
«Мертвий час» («Le temps mort»; 1944), де показав 
мужність франц. патріотів. Темі боротьби з фа-
шизмом присвячена також поема «Монолог для 
зниклого» («Monologue pour un disparu»; 1973), 
написана в пам’ять друга, арештованого гестапо. 
Творчий доробок А. різноманітний: автобіогра-
фічна трилогія «Життя Філіппа Дені» («La vie de 
Philippe Denis»; 1930–1955), серія поліцейських 
романів [серед них — «Подвійна смерть Фредері-
ка Бело» («La Double mort de Fréderic Belot»; 1932); 
«Абонент лінії Ю» («L’abonné de la ligne U»; 1940) 
та ін.], поеми [зокрема, «Портрет птаха, якого не 
існує» («Portrait de l’oiseau-qui-n’existe-pas»; 1950), 
перекладена 55 мовами], театр. п’єси, лібрето, 
сценарії до радіоспектаклів, хроніка, присвячена 
кіно, дослідження про А. Франса, нариси про 
письменників і художників, про мандрівки тощо. 
Також писав оповідання й казки для дітей [«Баба 
Дієн і Грудка цукру» («Baba Diène et Morceau de 
Sucre», 1937); «Дерево тік-так» («L’Arbre Tic-Tac», 
1950) та ін.]. У 1948 був одним з перших франц. 
інтелектуалів, хто відвідав Соціалістичну Феде-
ративну Республіку Югославію, очолив Товари-
ство дружби «Франція — Югославія». З 1950 був 
членом Європ. т -ва письменників, яке під час хо-
лодної війни виступало за встановлення діалогу 
між народами. Член журі міжнар. Каннського кі-
нофестивалю (1957, 1968). 1952 отримав Велику 
літ. премію франц. Т- ва письменників за всю 
творчість.

Тв.: Suite policiere. Paris, 1982; Histoires nocturnes et fan-
tastiques. Paris, 1989; Le temps mort. Paris, 2000; Р о с. п е -
р е к л. — Истории про льва, слона, котенка, лошадку и 
про многих других. Одесса; Москва, 1993; Две смерти 
Фредерика Бело. Москва, 1994.

Літ.: Les ouvrages de Claude Aveline. Paris, 1961; Cancia-
ni D. L’esprit et de ses devoirs. Ecrits de Claude Aveline 1933–
1956. Paris, 1993.

C. В. Глухова

А́вель (івр. הבל) — біблійний персонаж; другий 
(після Каїна) син прабатьків людства Адама і Єви, 
праведник і перший мученик за віру. У Книзі Бутв-
тя (Старий Завіт) йдеться: А. був пастух отари, а 
Каїн — рільник. Вони приносили жертви Богу: 
Каїн — «від плоду землі», А. — «від своїх перво-
рідних з отари та від їхнього лою». Господь прий-
няв Авелеву жертву прихильно, а на Каїнову не 
зглянувся. Старший брат позаздрив молодшо-
му — і це стало причиною першого в історії люд-
ства братовбивства. Гробницю А. споруджено в 

кінці 16 ст. неподалік від м. Дамаска (Сирія) в 
мечеті Набі Хабіль. А. вважається старозавітним 
прообразом Ісуса Христа. У ранньому християн-
стві А. мав своїх послідовників — авелітів. День 
поминання А. у християнстві — в Неділю святих 
праотців за два тижні до Різдва Христового.

Є. А. Харьковщенко

А́вель [справжнє прізвище та ім’я в миру — Ва-
сильєв, Василь (рос. Васильев, Василий); 
18.03.1757, с. Акулово, тепер не існує, тер. Туль-
ської обл. — 29.11.1831, м. Суздаль, тепер Влади-
мирської обл.] — чернець-провісник, автор руко-
писних книг. Походив із родини кріпака. Працю-
вав теслею у м. Кременчуці та Херсоні. Мандру-
вав, жив у монастирях, зокрема: у Валаамському, 
де у нього відкрився дар передбачення (з 1785), 
згодом (з 1796) у Бабаївському Миколаївському 
Костромської єпархії, де написав першу книгу, 
Висоцькому Серпуховському (з 1823) та ін. Свої 
думки, видіння, тлумачення Біблії записував у зо-
шити. Передбачив низку іст. подій 18–20 ст.: дати 
і обставини смерті рос. царів, зокрема Катерини 
II і Павла I, війни і суспільні потрясіння (війну з 
Наполеоном, спа лення Москви та ін.), за що не-
одноразово потрапляв до в’язниці. Не збереглося 
жодної книги А., лише фрагменти та копії. Проте 
стверджується, що А. на прохання Павла І запи-
сав найважливіші пророцтва і сховав їх у скринь-
ці, яка нібито була відкрита Миколою II рівно че-
рез 100 років після смерті Павла І. Зберігся оригі-
нал документу рос. міністерства юстиції «Справа 
про селянина вотчини Л. А. Наришкіна ім’ям Ва-
силь Васильєв, що перебував у Костромській гу-
бернії в Бабаївському монастирі під ім’ям ієромо-
наха Адама, а потім назвався Авелем, і про скла-
дену ним книгу на 67 аркушах».

Літ.: Розанов Н. П. Предсказатель монах Авель в 1812–
1826 гг. // Русская старина. 1875. Т. 12. №4; Романов Б. С. 
Роковые предсказания России. Москва, 2006; Шлион-
ская И. Люди-феномены: энциклопедия: от великих про-
роков до современных экстрасенсов. Москва, 2007.

О. І. Предко

А́вен, Оле́г Іва́нович (рос. Авен, Олег Иванович; 
25.01.1927, м. Москва, тепер РФ  — 01.03.1992, 
м. Мос ква, РФ) — учений у галузі автоматично-
го керування, чл.-кор.  РАН (з 1984). Автор 
праць з аналізу та синтезу автоматизованих 
систем керування й методів їх проектування, 

Авелін Клод. Антуан Бурдель. 
Авелін Клод, 1924

Адам і Єва оплакують Авеля. Адольф Вільям Бугро. Перший 
траур, 1888
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оцінки якості та оптимізації обчислюв. систем. 
З 1950 працював у Ін-ті автоматики і телемехані-
ки АН СРСР (тепер — Ін-т проблем керування). 
1968  А.  організував і очолив Лаб. автоматиз. 
систем керування, якою завідував до своєї кон-
чини в 1992. У той самий період був ученим се-
кретарем Нац. к-ту СРСР з автомат. керування 
та відп. секретарем К-ту з систем ного аналізу 
при Президії АН СРСР. 1965 А. почав працювати 
в області теорії та практики систем автоматиза-
ції орг. керування та науков. основ створення 
АСК. Результати робіт очолюваної ним лаб. ста-
ли науковим фундаментом побудови галузевих 
автоматиз. систем керування АСК «Метал», 
АСК «Інтурист», АСК «Морфлот» тощо. А. отри-
мав важливі результати в області аналізу й опти-
мізації продуктивності обчислюв. систем. Наго-
роджений орденом «Знак пошани» (1971), лау-
реат Держ. премії СРСР (1984).

Пр.: Управление вычислительным процессом в ЭВМ. 
Москва, 1978; Оценка качества и оптимизация вычисли-
тель ных систем. Москва, 1982; Оптимизация транс порт-
ных потоков. Москва, 1985.

Авена́ріус, Гео́ргій Олекса́ндрович (30.11.1903 — 
18.06.1958) — кінознавець, канд. мистецтво-
знавства (з 1957). Закінчив 1926 Одес. актор. 
студію Т-ва друзів рад. кіно, 1929 — оператор. 
ф- т Одес. кінотехнікуму. У 1926–1927 працював 
помічником, згодом асистентом оператора, зні-
мався в епізодіч. ролях на Одес. кінофабриці. 
У 1932–1936 читав курс лекцій з історії кінема-
тографії в Київ. кіноін-ті. У цей час виступав з 
першими статтями, зокрема «Монтажні теорії 
Ейзенштейна» (1932), «Експресіонізм в радян-
ському кіно» (1933), «До історії розвитку україн-
ської комедії» (1935), «Проблема художнього 
образу у фільмах О. П. Довженка» (1936). З 1936 
викладав у ВДІКу. Брав участь у створенні Держ-
фільмофонду СРСР. Автор праць: «Жан Ренуар» 
(1938), «Гоголь на зарубіжних екранах» (1952), 
«Твори Л. Толстого на зарубіжному екрані» 
(1953), «Федор Шаляпін перед кіноапаратом» 
(1955), «Бернард Шоу і кіно» (1956), «Чарлз 
Спен сер Чаплін» (1959). На київ. і моск. телеба-
ченні прочитав низку лекцій про заруб. кіно з 
демонстрацією фрагментів філь мів (передачі 
«З історії зарубіжного кіно»). Виступав з публіч-
ними лекціями про кіно у  багатьох містах СРСР.

Авена́ріус, Миха́йло Петро ́вич (07.09.1835, 
м. Царське Село, тепер м. Пушкін у складі Пуш-
кінського р-ну м.  Санкт-Петербурга, РФ  — 
04.09.1895, м. Київ, тепер Україна) — фізик, ме-
теоролог, педагог, чл.-кор. Петербур. АН (з 1876). 
Брат В.  П  Авенаріуса. У  1858 закінчив Санкт-
Петербур. ун-т, здобув ступінь канд. мат. наук. 
У 1862–1864 вивчав термоелектрику в Г. Магнуса 
в Берліні, практикувався в Г. Кірхгофа в Гейдель-
берзі. 1865 в Петербур. ун-ті захистив магістер-
ську дис. на тему «Про термоелектрику». Був за-
прошений на роботу до м.  Києва, у 1865–1891 
працював у Імператор. ун-ті Св.  Володимира 
(тепер — Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка). З бе-
резня 1865 — доцент, з осені того самого року — 
зав. каф. фізики й зав. метеорол. обсерваторії. 
Після захисту в 1866 дис. «Про електричні різни-
ці металів за різних температур» здобув доктор-
ський ступінь і став екстраординарним, а в 
1867  — ординарним професором. Його діяль-
ність в Київ. ун-ті тривала 25 років. А. уперше в 

Київ. ун-ті запровадив лаб. заняття з фізики, 
яким передував його курс «Вступ до практичних 
занять з фізики». У 1875 заснував першу в Укра-
їні лаб. експерим. фізики. Викладав експерим. 
фізику, метеорологію, фіз. географію; читав 
спец. курси з мех. теорії тепла (термодинаміки), 
теорії електрики та магнетизму, оптики. Вивів 
формулу залежності термоелектрорушійної 
сили спаїв від температури (закон А.). Вивчав 
рідкі та газуваті стани, визначив температури 
критичні різних рідин. Упродовж 1877–1886 А. 
та його учні О. Е. Страус і О. І. Надєждін отри-
мали значення критичних температур для бага-
тьох речовин. Ці високоточні експеримент. дані 
дотепер не втратили свого значення. А. запропо-
нував оригінальну систему розподілу змінних 
струмів (1880), що використовувалися для жив-
лення дугових вугільних ламп — свічок Яблоч-
кова. Заснував київ. наук. школи фізиків-експе-
риментаторів і метеорологів, виховав низку та-
лановитих учнів, зокрема Й. Й. Косоногова. Вив-
чав клімат Києва, розробляв методики прове-
дення та опрацювання метеорол. спостережень, 
ініціював вивчення сонячної радіації та атм. 
електрики в Україні. До слiдження А. в галузi 
метеорологiї мали за гально свiтове значення. 
У 1868 вiн вивiв рівняння зміни во ло гостi повіт-
ря зi змiною висоти його пiд нiмання, випере-
дивши на 8 рокiв Р. Клау зiуса. Узагальнив i систе-
матизував спостереження обсерваторії Ки їв. 
ун-ту. 
1881 за участь у всесвітній електричній виставці та 
конгресі фізиків франц. уряд нагородив А. сріб-
ною медаллю й удостоїв ордена Почесного легіону.

Пр.: О термоэлектричестве.   Санкт-Петербург,  1864; 
Об электрических разностях металлов при различных 
температурах. Санкт-Петербург, 1866; Некоторые из ре-
зультатов 12-летних наблюдений университетской обсер-
ватории.  Киев,  1868; Возможные приемы деления элек-
три ческого света // Журнал Русского физико-химическо-
гообщества. 1881. Т. 13. Вып. 3.

Літ.: Столетов А. Г. М. П. Авенариус // Журнал Русско-
го физико-химического общества.  1895. Т.  27. Вып.  8; 
Шпа чинский Э. Р. Михаил Петрович Авенариус // Вест-
ник опытной физики и элементарной математики, 1895; 
Гольдман А. Г. Михаил Петрович Авенариус и киевская 
школа экспериментальной физики // Успехи физических 
наук,  1951. Т.  44. Вып.  4; Русаков  В.  П. Киевский физик 
Михаил Петрович Авенариус  // Труды Института исто-
рии естествознания и техники. 1955. Т. 5; Географи Київ-
ського університету. Київ, 2003.

Авена́ріус, Рі ́хард Генріх Людвіґ (нім. Avenarius,  
Rihard Heinrih Ludwig; 19.11.1843, м.  Париж, 
Фран ція — 18.08.1896, м. Цюрих, Швейцарія) — 
філософ, один із засновників емпіріокритициз-
му (разом із Е.  Махом), представник другої іс-
тор. форми позитивізму. Освіту здобув у Лейп-
цигу та Берліні. Із 1877 спільно з В. Вундтом ви-
давав «Щоквартальник наукової філософії» 
(«Vierteljahrsschrift für wis sen schaftliche Philo-
sophie»). З 1876 — приват-доцент Лейпцизького 
ун-ту. З 1877 і до кінця життя викладав індук-
тивну філософію в Цюрихському ун-ті. Мав на 
меті здійснити ревізію всіх існуючих учень та 
розробити філософію як строгу науку на кшталт 
природознавчих дисциплін. Таким підходом, на 
думку А., є еміпріокритицизм («критика досві-
ду»). Він пропонував повернутися до «природ-
ного поняття про світ». Стверджував, що існу-
ють індивіди, складники навколишнього сере-

Авен Олег Іванович

Авенаріус Михайло 
Петрович

Авенаріус Ріхард
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довища, а також актуальні стосунки між ними 
(«закон життєвого ряду»). Відкидаючи проти-
ставлення матеріалізму та ідеалізму, за основу 
пізнання приймав не мислення чи матерію, не 
суб’єкт чи об’єкт, а досвід. А. тлумачив цю кате-
горію широко: людина здобуває досвід, коли 
сприймає предмети, образи, осмислює ідеї, су-
дження, оцінки, думає, уявляє, мріє тощо. 
А. певен: немає об’єктивної реальності, яка іс-
нує поза і незалежно від свідомості  — реаль-
ність існує тільки у зв’язку із суб’єктом, який її 
пізнає. Це дало йому змогу сформулювати 
вчен  ня про «принципову координацію»: «без 
су  б’єкта немає об’єкта і без об’єкта немає су-
б’єк та». Для А. будь-яке висловлювання — дос-
від, а сукупність даних досвіду і найголовні-
ше — відчуттів від них, є світом. А. пропонував 
критично дивитися на твердження. Критика 
досвіду — це очищення його від різноманітних 
фантазій, міфологічних уявлень, традиційних 
філос. категорій, таких як матерія, дух, необхід-
ність, причинність, субстанційність тощо, ос-
кільки вони не містяться в досвіді, а є привне-
сеними домішками, внаслідок чого уявлення 
про світ спотворюється. Щоправда, А. згодом 
дійшов висновку, що досягнути «абсолютно 
чистого» досвіду неможливо. Згідно з А., піз-
нання відбувається за принципом «економії 
мислення»: людина, пристосовуючись до серед-
овища та осмислюючи оточуючі реалії, прагне 
досягнути максимального результату, доклада-
ючи найменших зусиль.
Основні праці: «Філософія як мислення про світ 
за принципом найменшої витрати сил» (1876), 
«Критика чистого досвіду» (в  2  т., 1888–1890), 
«Людське поняття про світ» (1891), «Про пред-
мет психології » (1891) та ін.

Літ.: Филиппов. М. О философии чистого опыта // На-
учное обозрение. 1898. № 5; Зотов А. Ф. Современная за-
падная философия. Москва, 2005; Стелин В. С. Филосо-
фия науки. Общие проблемы. Москва, 2006. 

Я. І. Купчик

Авене ́ль, Поль (франц. Avenel, Paul; 09.10.1823, 
м. Шомон-ан-Вексен, тепер рег. О-де-Франс, 
Фран ція — 14.08.1902, м. Буживаль, тепер рег. 
Іль-де-Франс, Франція) — драматург, письмен-
ник, журналіст, шансоньє. 1840 закінчив школу 
комерції й почав працювати у банку. З 1844 на-
вчався на мед. ф-ті Париз. ун-ту, водночас пра-
цюючи у газеті «Авангард» і відвідуючи літ. гур-
ток «Мансарда». Брав активну участь у револю-
ції 1848, був поранений. Переконаний республі-
канець, 1851 кинув навчання, щоб стати журна-
лістом і шансоньє. Заснував газ. «Дагерротіп 
театраль», «Жур наль де ла Женесс», співпрацю-
вав у багатьох газетах, зокрема у «Ліце франсе» і 
«Мушкетер». Опублікував поетичні збірки, се-
ред яких «Моральні антитези» («Antithéses mo-
rales»; 1852), «Альков і будуар» («Alcôve et bou-
doir»; 1855), романи: «Паризькі студенти» («Etu-
diantes de Paris»; 1857), «Король Парижа» («Rois 
de Paris»; 1860) та ін., 20 водевілів, комедій та 
комічних опер. Автор зб. «Пісні» («Chansons»; 
1867, 4 видання); його пісні співали у кафе-кон-
цертах. У творах викривав політику імперії На-
полеона ІІІ. Був президентом т-ва авторів, ком-
позиторів і видавців музики.

Тв.: Duc de moines, roman historique. Paris, 2012; Nou-
velles chanson politique. Paris, 2013; Chants et chansons. 
1850–1880. Paris, 2014.

Літ.: Lecomte H. Paul Avenel. President de la Société des 
auteurs et compositeurs // Chanson. 1878. № 1.

С. В. Глухова

Авені́н (від лат. Avena — овес) — мінорні про-
теїни зерна злаків родини Овес, належать до 
групи проламінів, тобто характеризуються висо-
ким умістом проліну та глутаміну. А.  близько-
споріднений до глютену і може так само призво-
дити до алергічних розладів у роботі кишечника 
(авенін-чутлива ентеропатія). За різн. даними 
0,6–20 % хворих на целіакію — глютенову ен-
теропатію — є чутливими до А., точна оцінка 
ус кладнена, оскільки овес, вирощений пром. 
способом, містить зерна інших злаків, і вміст 
та склад А.  варіюється залежно від сорту ві-
вса.

Літ.: Mujico J. R. et al.  Natural variation in avenin epitopes 
among oat varieties: Implications for celiac disease // J. Cereal 
Science. 2011. № 54 (1).

А. В. Кулініч

Авенти ́н, Йога́нн [лат. Aventinus, Johannes, 
справж нє прізвище та ім’я — Турмайр, Йоганн 
Георг (нім. Turmair, Johann Georg); 04.07.1477, 
м. Абенсберґ, тепер земля Баварія, Німеччина — 
09.01.1534, м. Реґеленсбурґ, Баварія, Німеччи-
на] — німецький учений-гуманіст, історик і фі-
лолог. Від 1495 навчався в ун-тах м. Інґольштад-
та, Відня, Кракова та Парижа. У 1504 — магістр 
вільних мист-в. 1517 здобув звання бавар. при-
двор. історіографа. За дорученням князів із ди-
настії Віттельсбахів у 1519–1521 підготував ла-
тиномов. працю «Аннали баварських герцогів» 
(«Annales ducum Boiariae»). Її німецькомов. варі-
ант, над яким автор працював упродовж 1526–
1533, отримав назву «Баварська хроніка» («Bai-
rische Chronik»). У  працях на основі широкого 
кола джерел висвітлено історію Баварії з давніх 
часів до 1465 у контексті загальнонім. та загаль-
ноєвроп. історії. Обидві праці видано після 
смерті А., у 1554 та 1566. А. також є автором пер-
шої карти Баварії, лат. граматики, підруч. з му-
зики.

Пр.: Johannes Turmair’s genannt Aventinus Sämmtliche 
Werke. In 6 Bd. München, 1881–1908; Баварская хроника. 
Введение // Культура Возрождения и власть. Москва, 
1999.

Літ.: Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневе-
ковая историография. Москва, Ленинград, 1964; Доронин 
А. В. Историк и его миф: Иоганн Авентин (1477–1534). 
Москва, 2007.

В. В. Дроздов

Авеню́ (франц. аvenue, від давньофранц. ave-
nir — прибувати) — 1) Широка вулиця, переваж-
но обсаджена з боків деревами. 2) Назва міської 
магістралі, прийнята у Франції, Великій Брита-
нії, США та деяких ін. країнах. 3) Дорога для 
під’їзду до якогось місця.

Літ.: Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне 
мистецтво: Терміни та поняття. Київ, 2002.

Авера ́ж (англ. average — середнє число) — 
1) Стра тегія гри на біржі, що полягає у послідов-
ному періодичному проведенні операцій купів-
лі-продажу акцій певного випуску залежно від 
зміни їх курсу. Внаслідок реалізаці А. середня 
ціна, за якої відбувалася купівля або продаж ак-
цій, змінюється відповідно до динаміки ринко-
вої кон’юнктури, тобто усереднюється. 2) Усе-

Титульнна сторінка збірки. 
Пісні Поля Авенеля. Париж, 
1868

Авентин Йоганн
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реднені строки оплати кредитів, позик частина-
ми (щомісячні, щоквартальні, річні тощо). 
3) У бухгалтерській справі — середня кількість 
товару. 

Літ.: Резго Г. Я., Кетова И. А. Биржевое дело. Москва, 
2005.

Аверба́х, Миха́йло Йо́сипович (рос. Авербах, 
Михаил Иосифович; 29.05.1872, м. Маріуполь, 
тепер Донец. обл., Україна — 29.07.1944, м. Мос-
ква, тепер РФ) — учений у галузі офтальмології; 
акад. АН СРСР (з 1939); засл. діяч науки РРФСР 
(з 1933). У  1895 закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту. 
1900 захистив дис. «До діоптрики очей різної 
рефракції» й отримав ступінь доктора медици-
ни. Одночасно працював у Міській очній лікарні 
ім. В. А. та А. О. Алексєєвих; її директор і гол. 
лікар у 1903–1935; один із засновників на її базі 
та очільник у 1935–1944 Держ. офтальмологіч-
ного ін-ту ім.  Г.  Гельмгольця (тепер Моск. НДІ 
очних хвороб ім.  Г.  Гельмгольця). 1904–1911 
А. — приват-доцент Моск. ун-ту. З 1910 заснував 
та очолював каф. очних хвороб мед. ф-ту Моск. 
вищих жіночих курсів (тепер Рос. нац. дослід-
ний мед. ун-т ім. М. І. Пирогова). У 1931–1944 А. 
завідував заснованою ним каф. очних хвороб 
Центр. ін-ту удосконалення лікарів. Займався 
вивченням проблем лікування трахоми; розроб-
кою хірург. методу лікування відшарування сіт-
ківки ока, профілактики та лікування очних 
травм. Розробив і впровадив у практику низку 
нових операцій на очах. Засновник школи 
офтальмологів. Фундатор (1924) та голова 
(1924–1930) Моск. т-ва офтальмологів. Член 
франц. та нім. офтальмол. т-в. Відп. ред. журн. 
«Архив офтальмологии» та «Вестник офтальмо-
логии». Із 1920 А.  — консультант Санітарного 
уп равління Кремля. Автор понад 100 наук. 
праць з офтальмол. хірургії, фізіол. оптики, 
травматології очей, глаукоми, дит. офтальмоло-
гії. Нагороджений орденом Леніна (1936). Держ. 
премія СРСР (1943).

Пр.: Офтальмологические очерки. Москва, 1940; Глав-
нейшие формы изменений зрительного нерва. Москва; 
Повреждения глаз и окружающих их частей. Москва, Ле-
ниград, 1945.

Літ.: Емельянова Н. А. Академик Авербах М. И. и изу-
чение проблемы глаукомы в советский период // Глауко-
ма. 2004. № 4; Авербах Михайло Йосипович // Реєстр імен 
Українського біографічного словника: літери А–Б. Київ, 
2008. 

О. В. Березовська 

Авере́ску, Алексан́дру (рум. Averescu, Alexan-
dru, 09.03.1859, с. Бабель, Молдавське князів-
ство, тепер с. Озерне, Ізмаїльський р-н, Одеська 
обл., Україна — 03.10.1938, м. Бухарест, Руму-
нія) — румунський військ., держ. та політ. діяч; 
пре м’єр-міністр Румунії у 1918, 1920–1921, 
1926–1927; маршал (1930). Брав участь у війні за 
незалежність Румунії в 1877–1878. У 1886 завер-
шив Військ. академію в м. Турині (тепер Італія). 
Після повернення до Румунії був директором у 
1894–1895 Військ. академії в м. Бухаресті; військ. 
аташе в 1895–1898 у м. Берліні (тепер Німеччи-
на); начальником відділу операцій Генерального 
штабу в 1899–1904. У 1907–1909  — військ. мі-
ністр. З 1913 — генерал-майор. Очолював на-
ступ рум. армії проти Болгарії у Другій Балкан-
ській війні. Під час Першої світової війни 1914–
1918 командував армією та групою армій на Ру-

мун. фронті. У 1918 займав посаду міністра за-
кордон. справ Румунії. У цьому ж році заснував 
партію Нар. ліга (з 1920 Нар. партія). У жовт ні 
1920 кабінет А. домігся від зх. д-в визнання при-
єднання Бессарабії до складу Румунії. За участь у 
трьох війнах отримав більше 120 рум. та інозем. 
нагород.

Літ.: Otu P. Mareșalul Alexandru Averescu, militarul, 
omulpolitic, legenda. București, 2005; Филиппенко А. Алек-
сандру Авереску — румынский маршал из села Озер-
ное // Юго-запад. Одессика. 2007. Вып. 4; Каширин В. Б. 
Александру Авереску глазами военной разведки Россий-
ской империи: штрихи к портрету будущего маршала 
Румы нии // Славяноведение. 2014. № 4. 

В. В. Дроздов

Аве́рін, Ві́ктор Григо́рович (06.10.1885, с. Чепіль, 
нині Балаклій. р-ну Харків. обл. — 28.12.1955, 
м. Харків) — зоолог, доктор с.-г. наук, професор 
(з 1930), громад. діяч. Закінчив Харків. ун-т 
(1912). З 1913 працював зав. першого в Україні 
Ентомол. бюро в Харкові. З 1925 — зав. відділу 
захисту рослин Наркомзему УРСР. Очолював (з 
1930) каф. зоології та ентомології Харків. с.-г. 
ін-ту. Опублікував бл. 340 праць з ентомології, 
орнітології, мисливствознавства, рибництва та 
охорони природи. Один із перших організаторів 
справи захисту рослин в УРСР і підготовки ка-
дрів у цій галузі. Нагороджений орденами Лені-
на і Трудового Червоного Прапора. Брат худож-
ника В. Аверіна.

Пр.: К орнитологии Харьковской губернии. Харьков, 
1910; Важнейшие вредители сельского хозяйства и меры 
борьбы с ними. Харьков, 1919; Мисливство: Порадник 
українського мисливця. Харків, 1927; Хищные жужелицы 
УССР и вопрос об использовании их для борьбы с вреди-
телями // Зап. Харьков. с.-х. ин-та. Харьков, 1939. Т. 1. 
Вып. 4.

Літ.: Список печатных работ Виктора Григорьевича 
Аверина. Xарьков, 1946; Підоплічко I. Г., Троїцька В. I. 
Віктор Григорович Аверін (1885–1955) // Зб. праць зоол. 
музею. 1962. № 31; Борейко В., Соколов И., Молодан Г. 
Виктор Григорьевич Аверин // Охота и охотничье хо-
зяйство. 1984. №  12; Виктор Григорьевич Аверин // 
Орнитологи Украины. Библиогр. справочник. Харьков, 
1999. Вып. 1.

Аве́рін, Все́волод Григо́рович (20.02.1889, с. Че-
піль, тепер Харківська обл., Україна — 03.09.1946, 
м.  Харків, Україна) — художник-графік. Закін-
чив 1914 Харків. худ. школу, де навчався у 
О. Любимова та М. Федорова, пізніше — в студі-
ях Е. Штейнберга та К. Кіша (Харків). Був чле-
ном Асоціації художників Червоної України (з 
1925). Працював у галузі книжкової та станкової 

Авербах, Михайло 
Йосипович

Авереску Александру

Аверін Віктор Григорович

Аверін Всеволод. 
Автолітографія «Левенята» з 

книги «Звірі зоосаду», 1920
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графіки як анімаліст, переважно в техніці літо-
графії, а також у жанрі портрета та пейзажу. 
Твори: іл. до дит. книжок (1936), творів Л. Тол-
стого, М.  Горького, Л. М. Квітка (1936–1939), 
портрети, зокрема Т. Шевченка (1939), серії пей-
зажів «По Осетії» (1931), «Крим» (акварель, 
1933); плакат «Нещадно знищувати вбивць на-
ших дітей» (1941). Твори А. зберігаються у Нац. 
худ. музеї України в Києві, Харків. худ. музеї та 
ін. музеях.

Літ.: Посмертна виставка творів художника В. Г. Аве-
ріна. Каталог. Харків, 1950.  

Аве́рінцев, Сергі́й Сергі́йович (рос. Аверинцев, 
Сергей Сергеевич; 10.12.1937, м.  Москва, тепер 
РФ — 21.02.2004, м. Відень, Австрія) — філолог, 
культуролог, історик культури, філософ, літера-
турознавець, біблеїст, акад. РАН (з 2003), іно-
земний член НАН України (з 2000), почес. про-
фесор Нац. ун-ту «Києво-Могилянська акаде-
мія» (з 1998). Закінчив філол. ф-т Моск. держ. 
ун-ту ім. М. Ломоносова (1961). У 1967 захистив 
канд. дис. «Плутарх та антична біографія», 
1979 — докт. на тему «Поетика ранньовізантій-
ської літератури». У 1964–1966 — наук. редактор 
у вид-ві «Мысль». У 1966–1971 — мол. наук. 
співробітник Держ. ін-ту мистецтвознавства 
(Москва). У 1971–1991 — ст. наук. співробітник, 
зав. відділу античної л-ри Ін-ту світ. літ. АН 
СРСР. З 1992 — зав. відділу христ. культури 
Ін-ту світ. культури Моск. ун-ту, водночас — 
професор Ін-ту славістики Віден. ун-ту. Дослі-
джував питання історії античної та середньовіч. 
л-ри, поетики, філософії, культури, рос. і європ. 
л-ри й філософії культури 19–20 ст., поезії Сріб-
ного віку. Автор монографій та бл. 800 наук. пуб-
лікацій у різних виданнях, серед яких розвідки з 
європ. культури від античності до сучасності та 
переклади. Праці А. вплинули на культурол. 
дос лідження, особливо в країнах пострад. про-
стору, сприяли актуалізації класичних традицій 
і засад гуманітар. мислення. 

Пр.: Плутарх и античная биография. Москва, 1973; 
Поэтика ранневизантийской литературы. Москва, 1977; 
Проблемы литературной теории в Византии и латинском 
средневековье. Москва, 1986.

Літ.: Гаспаров М. Л. Памяти Сергея Аверинцева // 
Новый Мир. 2004. № 6; Сергей Сергеевич Аверинцев, 
1937–2004 / Сост.: Аверинцева Н. П. и др. Москва, 2005; 
Бибихин В. В. Алексей Федорович Лосев. Сергей Сергее-
вич Аверинцев. Москва, 2006. 

О. М. Березовський 

А́веркамп, Ге ́ндрік (Avercamp, Hendrick; 
27.01.1585, м. Амстердам, Нідерланди — 
15.05.1634, м. Кампен, провінція Оверейссел, 
Нідерланди)  — художник. Народився глухоні-
мим. Майже відразу після народження А. роди-
на переїхала до м-ка Кампену, де батько А. 
отримав посаду аптекаря, і тому А. увійшов в 
історію під прізвиськом «Німий з Кампена» 
(«De Stomme van Campen»). До малювання А. 
заохотила його мати. З 12 років А. віддали в 
учнівство до вчителя малювання. У 18-річному 
віці А. вирушив до Амстердама для опанування 
живопису. Ймовірно, він навчався у портретис-
та П. Ісаака (Ізаксца). Він також зазнав впливу 
пейзажистів Г. ван Конінґсло (Конінкслоо), 
Д.  Вінк бонса. За тих часів у Нідерландах фор-
мувалася нац. школа живопису, однією з рис 
якої було поєднання пейзажу з побутовим жан-

ром. У 1614 А. повернувся до Кампену, де жив і 
працював до кінця життя. 
Осн. темою творчості А. були жанрові сцени 
міського життя на тлі зимового пейзажу. Таке 
уподобання мало своє об’єктивне підґрунтя: 
остання чверть 16 ст., на яку припали дитинство 
та юність А., вважається одним із найхолодні-
ших клімат. періодів в історії Нідерландів, сто-
совно нього науковцями вживається назва «ма-
лий льодовиковий період». Тож для людей, вра-
жених несподіваною зміною клімату, ця темати-
ка була актуальна й цікава. У А. доволі однома-
нітні композиційні прийоми й вирівняна, майже 
доведена до автоматизму манера письма: він 
впевнено передає глибину простору; завжди 
значну частину полотна віддає зображенню по-
х мурого зимового неба, на тлі якого темне голе 
гілля дерев; вписує у композицію кілька буди-
ночків або ін. споруд; сріблясто-сірі фарби снігу 
й льоду відтіняє залежно від композиційних де-
талей синюватими, зеленуватими чи охристими 
тонами; а на цьому тлі розміщує, як правило, 
людей, зайнятих повсякденними, звичними 
спра вами. На перший погляд, всі ці незлічені 
«Зимові пейзажі», «Катання на ковзанах», «Сце-
ни на льоду» тощо дуже схожі й повторюються. 
Але вони немов відкривають «вікно» у життя 
людей, які колись жили, працювали, розважали-
ся, кохали, виховували дітей, вирішували свої 
побутові та сусп. проблеми. На полотнах А. жит-
тя розгортається у всій різноманітності й не-
скінченості: люди кудись ідуть у справах чи про-
гулюються, везуть чи несуть якісь речі, розмов-
ляють, вітаються, сперечаються, катаються на 

ковзанах, їздять на санях, кавалери допомагають 
дамам, мисливці повертаються з полювання, 
стражі спостерігають за порядком, діти пусту-
ють, подекуди бачимо тварин та птахів. Па м’я-
таючи про досвід І. Босха, А. іноді додає своїм 
композиціям деякої хоча б нескладної езотери-
ки, користуючись поширеними ідіомами, мета-
форами та порівняннями. Так, катання на ковза-
нах у його час іноді інтерпретувалось як «ков-
занка життя», ризикована гонитва за удачею, що 
А. обігрував у деяких сценках. В ін. поодиноких 
сюжетах він візуалізував відомі у його середови-
щі історії чи анекдоти, запрошуючи глядача 
вгадати їх.
В останні роки життя А. мав кілька учнів, серед 
них — його племінник Барент А. (бл. 1612–1679), 

Аверінцев Сергій Сергійович

Аверкамп, Гендрік. Зимовий 
пейзаж, 1608–1609
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який став пейзажистом, деканом гільдії живо-
писців Кампену. Він підхопив тематику й загаль-
не спрямування творчості А., але вочевидь по-
ступався йому обдарованістю, писав дещо сухі й 
ремісничі полотна. Живописні полотна, акваре-
лі й малюнки А. зберігаються у багатьох музеях 
світу та приватних колекціях.

Літ.: Roelofs P. Hendrick Avercamp: Master of the Ice 
Scene. Amsterdam, 2009. 

Л. Л. Корнєєва

Аверро́ес (лат. Averrhoes; араб. رشد  і; повнеابن 
справжнє ім’я — Абу-ль-Валід Мухаммед ібн 
Ах мед ібн Рушд; 1126, м. Кордова, тепер Іспа-
нія — 10.12.1198, м. Маракеш, тепер Марокко) — 
арабський філософ-пантеїст і лікар, найвідомі-
ший коментатор Аристотеля, фундатор містич-
но-пантеїстичного напряму (аверроїзм) у тлума-
ченні Аристотелевих творів.
Народився в поважній та освіченій сім’ї. Його 
дід і батько виконували обов’язки кордовських 
каді (реліг. судді в мусульман), давали поради 
правителям і членам магістратури. А. вивчав 
теологію, мусульманське право, араб. л-ру, меди-
цину, математику і філософію у найкращих учи-
телів свого часу. У 1153 переїхав до Марокко, де 
організував наук. та просвітницькі центри. Там 
познайомився з Абу-Якубом Юсуфом, який за-
охотив А. написати коментарі до праць Аристо-
теля. У 1169 халіф призначив А. каді Севільї, а 
потім Кордови. 1182 у Марокко А. здобув титул 
головного лікаря. Усього А. написав прибл. 
50  праць (за свідченнями Е.  Ренана, 78  книг і 
трактатів). Серед них парафрази, коментарі до 
філос. творів грец., араб., середньоазійських 
мислителів. Араб. оригінали багатьох творів не 
збереглися і відомі в перекладах давньоєврей-
ською мовою та латиною. Написав коментарі до 
18 творів Аристотеля (його називали «Великим 
коментатором»), зокрема до праць «Про тва-
рин», «Категорії», «Фізика», «Про небо», «Рито-
рика», «Поетика», «Метафізика» та ін. На думку 
А., Аристотель досягнув найвищої міри люд-
ської досконалості. Коментарі А. до праць Арис-
тотеля мали потужний вплив на юдейських і 
христ. схоластів. А. поділяв людей на три групи: 
а)  неспроможні тлумачити священні тексти; 
б) здатні тлумачити тексти діалектично; в) філо-
софи, спроможні до аподиктичного тлумачення 
(переконливого, безсумнівного). Тож А. визна-
вав, що філософія стоїть вище за думку натовпу 
та реліг. віру. Провідна думка філософії А. — віч-
ність матерії і світу, заперечення творення світу 
з нічого, єдність індивідуального інтелекту із 
загальним божественним, а відтак заперечення 
індивідуального безсмертя. У «Спростуванні 
спростування» ствер джував, що філософія  — 
супутниця і молочна сестра релігії.
За переказами, А. не знав перепочинку — пов-
сякчас працював, за винятком двох ночей  — 
ночі свого весілля і ночі похорону батька; для 
написання книг витратив 10 тис. аркушів папе-
ру. Сучасники відзначали такі риси характеру А., 
як терпіння, шляхетність, особливо стосовно 
колег-учених, незлопам’ятність.

Тв.: Ибн-Рушд. Опровержение опровержения // Анто-
логия мировой философии. В 4 т. Москва, 1969. Т. 1. 
Ч. 1–2. 

Літ.: Сагадеев А. В. Ибн-Рушд (Аверроэс). Москва, 
1973; Ренан Э. Аверроэс и Аверроизм: Ист. очерк. Мо-
сква, 2010; Панченко О. В. Диалог религии и философии в 

творчестве Аверроэса // Вісник СевНТУ. Серія «Філосо-
фія». 2013. Вип. 141.

І. В. Шліхта

Аверрої́зм  — філос.-теолог. напрям епохи 
христ. Середньовіччя і Відродження, ідейним 
джерелом якого стала творча спадщина араб-
ського філософа 12 ст. Ібн Рушда (лат. Аверрое-
са). А. розвинувся в західноєвроп. ун-тах: у 13–
14  ст.  — на ф-ті вільних мист-тв Паризького 
ун-ту (Сігер Брабантський, Боецій Дакійський 
та  ін.), у 14–16 ст. — у Падуан. й Болон. ун-тах 
(Марсилій Падуанський, Паоло Венето) та ін. 
У  16  ст. впливу ідей Аверроеса зазнали П’єтро 
Помпонацці і Джордано Бруно. Рух аверроїстів 
визначив філос. клімат епохи Високої Схоласти-
ки.
А. — подальша розробка матеріаліст. тенденцій 
вчення Аристотеля, зокрема про вічність мате-
рії і руху, про несотвореність світу Богом. А. 
розглядав буття Бога лише як першопричину 
сущого, але не творця, як чистий розум, але не 
вольове начало. А. розвинув теорію двох істин 
(філос. та реліг. знання), за допомогою якої об-
ґрунтовував незалежність філос. знання від тео-
логії, відокремив і навіть протиставив знання 
вірі. Аверроїсти стверджували, що між природ-
німи явищами існує загальний причиновий 
зв’язок; вбачали в русі небесних світил природ-
ню необхідність, якій підпорядковане все, що 
відбувається на Землі, включно із сусп. життям, 
зміною д-в і релігій. А. заперечував індивідуаль-
не безсмертя душі, розвинув вчення про «єд-
ність інтелекту», згідно з яким не тільки Бог 
(«активний інтелект»), але й людський розум 
(«пасивний інтелект»), як множина його кон-
кретних людських проявів, складають єдину і 
спільну для всіх людей нематеріальну субстан-
цію. Під впливом філос. А. сформувався політ. 
А. Його представники (Данте Аліґ’єрі, Жан де 
Жандун, Марсилій Падуанський) трансформу-
вали епістемологічний дуалізм теорії двох істин 
в інституційний — обстоювали поділ світської і 
духовної влади, д-ви і церкви. А. переслідувався 
католицькою церквою. У 1270 париз. єпископ 
Тамп’є піддав анафемі 13 тез аверроїстів. У 1277 
за наказом папи Іоанна ХХІ рада теологів засу-
дила 219 тез, більшість з яких також розробили 
аверроїсти. У 1513 А. був засуджений Беневент. 
собором. Свого часу з аверроїстами полемізува-
ли св. Бонавентура, Аль берт Великий і Тома Ак-
вінський.

Літ.: Шевкина Г. В. Сигер Брабантский и парижские 
аверроисти XIII в. Москва, 1972; Ренан Э. Аверроэс и 
Аверроизм. Москва, 2010.

А́верс (франц. avers, від лат. adversus — розта-
шований попереду, повернутий обличчям) — 
лицевий бік монети. На сьогодні відсутнє єдине 
правило визначення А., проте загальновжива-
ним у монетних каталогах є підхід за яким на А. 
має бути зображено: а) держ. герб, емблему 
тощо; якщо з обох боків монети зображені гер-
би, то А. вважається той, на якому герб вищий за 
рангом і становищем; б) портрет глави д-ви, 
монетного сеньора або ін. власника монетної 
регалії; в) легенду з назвою країни або території; 
г) легенду з ім’ям власника монетної регалії. 
Якщо на монеті відсутні держ. герб, емблема, 
портрет монарха, назва країни чи позначення 
емітента, А. прийнято вважати зворотний до 

Аверроес Гравюра,18 ст.
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зображення її номіналу бік. Найчастіше на А. 
сучасних монет розміщують герб д-ви, на зво-
ротному боці (реверсі) — номінал.

Літ.: Фёдоров-Давыдов Г. А. Монеты рассказывают 
(Ну мизматика). Москва, 1963.

С. С. Троян

Аве́рченко, Арка́дій Тимофі́йович (рос. Авер-
ченко, Аркадий Тимофеевич; 03.03.1880, за ін. 
джерелами — 1881, м. Севастополь, тепер Украї-
на — 13.03.1925, м. Прага, тепер Чехія) — пись-
менник. Писав рос. мовою. Навчався в гімназії 
та школі живопису в м.  Харкові. Був автором, 
редактором і художником харків. сатир. журн. 
«Штик» («Штык», 1906–1907) і «Меч» (1907). Ре-
дагував петерб. журн. «Сатирикон» (1908–1913) 
і «Новий сатирикон» («Новый сатирикон»; 
1913–1918). Автор зб. «Веселі устриці» («Веселые 
ус три цы»), «Оповідання (гумористичні)» [«Рас-
ска зы (юмористические)»; обидві — 1910]; «Кола 
на воді» («Круги по воде»), «Оповідання для тих, 
хто видужує» («Рассказы для выздоравлива-
ющих»; обидві — 1912), де викривав обивателів, 
цар. політиків, чорносотенців. З 1920 — в емі-
грації. Писав гумор. п’єси, роман «Жарт мецена-
та» («Шутка мецената»; 1925). У зб. оповідань 
«Дюжина ножів у спину революції» («Дюжина 
ножей в спину революции»; 1921) змалював пе-
редреволюц. та емігрант. побут. Твори А. друк. у 
багатьох рос. періодич. виданнях, що виходили в 
Україні; у перекл. укр. мовою — в «Літератур-
но-науковому віснику», газ. «Буковина», «Діло».

Тв.: Подходцев и двое других. Киев, 1927; Юмористи-
ческие рассказы. Москва, 1964; Избранные рассказы. Мо-
сква, 1985; Ук р. п е р е к л. — Гуморески. Коломия, 1912.

Літ.:  Евстигнеева Л. Журнал «Сатирикон» и поэты-
сатириконцы. Москва, 1968; Левицкий Д. А. Жизнь и 
творческий путь Аркадия Аверченко. Москва, 1999.

І. Д. Бажинов.

Аве́рченко, Віта́лій Петро ́вич (03.04.1937, 
м. Каменськ-Шахтинський Ростовської обл., те-
пер РФ) — актор і режисер, нар. арт. України з 
1992. Закінчив 1959 Київ. ін -т театр. мист -ва 
(курс П. Сергієнка), 1964 — реж. ф-т Харків. 
ін.-ту мист-в. Працював у Вінн. укр. муз.-драм. 
театрі ім. М. Садовського (1959–1961), Донец. 
обл. ТЮГу (м. Макіївка, 1971–1980, 1987–1994), 
Донец. укр. муз.-драм. театрі ім. Артема (1969–
1971, 1980–1987). Ролі: Борис Годунов (однойм. 
трагедія О. Пушкіна), Сірано («Сірано де Берже-
рак» Е. Ростана). Вистави: «Тихий Дон» за 
М.  Шолоховим (1969), «Ромео і Джульєтта» 
В.  Шекспіра (1972), «Гроза» (1973), «Ліс» (1986) 
О.  Островського, «За двома зайцями» М. Ста-
рицького (1985), «Дай серцю волю, заведе в нево-
лю» М. Кропивницького (1986), «Сто тисяч» 
І.  Карпенка-Карого (1986), «Принц і жебрак» за 
М. Твеном (1990), «Травіата» Дж. Верді (1990; 
Донец. театр опери та балету), «Пасинки часу» за 
В.  Гроссманом (1991), «Ричард ІІІ» В. Шекспіра, 
«Кумедна пригода» К. Гольдоні (1993), «Фауст» 
Й.-В. Гете (1994, моновистава) та ін. Пише вірші, 
зокрема автор зб. «Молодість і зрілість» (2012).

Тв.: Будет ли Новый год?: [Пьеса-сказка]. Йошкар-Ола, 
1970.

Літ.: Герланец В. Творческий портрет на фоне круглой 
даты // Вечерний Донецк. 2007. 3 апр.; За 45 лет — почти 
300 премьер и более миллиона зрителей // Вечерняя Ма-
кеевка. 2016. 9 ноября.

В. І. Заболотна 

Авер’я́нов, Гео́ргій Бори ́сович (17.11.1930, 
с.  Беляївка, тепер місто Одес. обл., Україна — 
04.06.1991, м. Харків, Україна) — український 
віолончеліст, педагог, засл. діяч мист-в УРСР (з 
1981). Закінчив 1955 Одес. консерваторію, 1958 — 
аспірантуру Київ. консерваторії. З 1958 викладав 
у Львів. консерваторії, з 1959 — у Харків. консер-
ваторії (від 1963 — Харків. ін-т мист-в; з 1968 — 
проректор, 1975–1991 — ректор, з 1984 — профе-
сор), при ній заснував ансамбль віолончелістів і 
був його керівником. Виступав як соліст і в ан-
самблях, виконував широкий репертуар — від 
бароко до сучасності, зокрема твори Й. Брамса, 
Ф. Мендельсона, М. Мяс ков ського; перший вико-
навець концертів для віолончелі з оркестром 
В. Губаренка, Д. Клебанова. 

Літ.: Щелкановцева Е. М. Г.  Б. Аверьянов // Харьк. 
ин- т искусств им. И. П. Котляревского. 1917–1992. Хар-
ків, 1992; Щелкановцева О. М. Деякі риси виконавської 
та педагогічної системи Г.  Б. Авер’янова // Муз. і театр. 
освіта на Україні: істор. та методол. аспекти: М -ли наук.-
метод. конф. проф. -викл. складу ХІМ (28–29 груд. 1998 р.) 
Харків, 1998.

Авессалом́ (івр. אבשלום, Авшалом́ — батько 
миру, спокою; грец. Αβεσσαλώμ) — біблійний 
персонаж, третій син царя Давида, його улюбле-
нець. Відомий своєю вродою, зокрема, мав ле-
гендарне волосся. За безчестя сестри наказав 
слугам убити єдинокровного брата Амнона, за 
що тривалий час жив у вигнанні, знайшовши 
притулок у Сирії, в діда по материнській лінії. 
Досягнув примирення з батьком і повернувся до 
Єрусалима. Проте, зловживаючи його добро-
тою, намагався народним повстанням захопити 
царський трон. А. програв Давидовим військам 
вирішальний бій і, втікаючи, повиснув на дубі, 
заплутавшись волоссям. Там і був убитий Йоа-
вом, хоча Давид наказав своєму воєначальнику 
берегти життя А. Давид тужив і проголосив ві-
домі слова жалоби.

Літ.: 2 Сам. 3:3; 2 Сам. 18:1; 19:1.
Є. А. Харьковщенко

Аве́ста (фарсі اَِوستاі) — найдавніша священна 
книга зороастризму — давньоіранської релігії, 
названої за ім’ям її легендарного засновника і 
пророка Заратуштри. Написана однією з дав-
ньоіранських мов у 1 тис. до н. е. Укладалася 
протягом тривалого часу в усній традиції, тому в 
текстах А. дослідники виявляють пласти різних 
епох. Термін А. вперше вжито у проповідях За-
ратуштри. Зміст А. є неоднорідним та охоплює 
весь культ. досвід давніх іранських народів: кос-
могонію, міфологію, легенди про божество світ-
ла Ахура-Мазду та божество темряви Ангра-Ма-
нью; народний епос; гімни, проповіді, настанови 
Заратуштри; свідчення з історії та культури. 
Основний мотив А. — вічна боротьба добра і зла.
А. пройшла чотири етапи фіксацій і кодифіка-
цій: 1)  кодифікація епохи правління Віштаспа 
Каяніда (5 ст. до н. е.), в кінці життя Заратуштри; 
2)  кодифікація епохи Ахеменідів, яку спалили 
греки; 3) кодифікація епохи Аршакідів (1–2 ст.); 
4) кодифікація епохи Сасанідів (3–7 ст.). За пере-
казами, перший запис А. був виконаний на 
12 000 шкіряних аркушах золотими літерами. А. 
складалася з 21  книги, які називалися насками 
(саме стільки слів у найдавнішій молитві зороа-
стрійців). Велика частина текстів втрачена через 
знищення численними завойовниками (напр., є 

 Аверченко Аркадій 
Тимофійович

Аверченко Віталій Петрович
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свідчення про спалення текстів А. Александром 
Македонським). До наших днів дійшло п’ять не-
рівномірних за обсягом і значенням частин А.: 
1) Ясна (Моління) — центр. і найдавніша части-
на А., що містить Гати (гл. 28–34, 43–53) — зіб-
рання молитов до ритуальних дійств, жертво-
приношень, хвалебні звернення до божеств; на-
станови слідувати за богом добра Ахура-Маз-
дою; 2) Висперед, або Виспрат (Усі владики) — 
збірник молитовних піснеспівів, звернених до 
добрих духів; 3) Вендидад, або Видевдат (Кодекс 
проти демонів)  — поради, як відвернути злі 
сили та «девів» (демонів); приписи, як відновити 
праведність, дотримуватися ритуалів; низка ре-
ліг.-правових постулатів, міфічних та епічних 
сказань; 4) Яшти (Похвала) — гімни різним бо-
жествам зороастрійського пантеону; 5)  Мала 
Авеста (Хорд-Авеста)  — збірник коротких по-
всякденних молитов. В обіг європ. культури А. 
потрапила завдяки перекл. франц. мовою Зенд-
Авести — редакції А., написаної мо вою пехлеві, 
яка є текстом із коментарями. Такий перекл. ви-
конав 1771 франц. сходознавець А.  Анкетіль-
Дюперрон.

Вид.: Авеста. пер. с авест. и коммент. И. М. Стеблин-
Каменского. Душанбе, 1990; Авеста в русских переводах 
(1861–1996). Изд. 2. Санкт-Петербург, 1998.

Літ.: Брагинский И. С. Древнеиранская литература // 
История всемирной литературы. Москва, 1983. Т. 1.; Ле-
леков Л. А. Авеста в современной науке. Москва, 1992; 
Бабаев А. Д., Каримов Т. Д. Авеста: по следам древнейшей 
цивилизации таджиков. Худжанд, 2001; Чунакова О. М. 
Аве ста. Пехлевийский словарь зороастрийских терми-
нов, мифических персонажей и мифологических симво-
лов. Санкт-Петербург, Москва, 2004; Диллон Э. М. Дуа-
лизм в Авесте. Москва, 2009; Авеста: лекции В. И. Абаева 
(1982–1983). Цхинвал, 2016. 

О. В. Сарапін

Авесті́йська мо́ва — одна з найдавніших за-
фіксованих у писемних пам’ятках іранських 
мов. А. м. було написано «Авесту». Розмовні діа-
лекти, що лягли в основу А. м., вимерли не пізні-
ше, ніж у 7 ст. до н.е. В усній формі тексти «Авес-
ти» А. м. побутували до 1–3 ст. н. е., коли здій-
снено перші спроби її писемної кодифікації. 
Пізніше «Авесту» записували авест. алфавітом, 
розробленим у 5–6 ст. н. е. на основі пехлевій-

ського письма. Найдавніший збережений руко-
пис А. м. датовано 2-ю пол. 13 ст. У наш час А. м. 
вживають зороастрійці лише з культовою ме-
тою. Функціонування живої А.  м. встановлено 
за відбитими в тексті «Авести» фонет. процеса-
ми, частина з яких відбулася синхронно з анало-
гічними явищами в давньоперській мові, засвід-

ченими в писемних пам’ятках 6–4 ст. до н.  е. 
Є два різновиди А. м., що побутували в різний 
час (типологічно це різні стадії розвитку однієї 
мови, однак частина текстів обох різновидів 
справді сформувалася на основі різних живих 
діалектів). Т. з. діалекту гат властиві архаїчніші 
риси, ним записано давнішу частину «Авести». 
Пізньоавестійським різновидом зафіксовано 
«Мо лодшу Авесту». Фонологічній системі А. м. 
властивий склад ний консонантизм і порівняно 
простий вокалізм. У вірш. текстах діалектом гат 
помітні сліди розрізнення тонів, які зникають у 
пізньоавестійському діалекті. А. м. має категорію 
роду, іменники відмінюють за вісьмома відмінка-
ми. Порядок слів у реченні порівняно вільний. Уся 
наявна в авест. пам’ятках лексика має іран. корені. 
У мовах народів, представники яких у минулому 
сповідували зороастризм, зокрема у фарсі, дарі, 
таджицькій мові тощо, є запозичення з А. м.

Літ.: Beekes R. A Grammar of Gatha-Avestan. Leiden, 
1988; Hoffmann K, Forssman B. Avestische Laut- und Flexi-
onslehre. Innsbruck, 1996.

С. І. Гірік

А́віа... (від лат. avis — птах) — частина складних 
слів (префіксоїд), що має значення, пов’язане з 
літаками (авіабензин) або повітрям (авіарозвід-
ка). Часто виступає як скорочення прикметника 
«авіаційний».

АвіаВНІ́ТО  — перша рад. експериментальна 
стратосферна ракета. Стартова маса 100 кг. До-
вжина 3220 мм. Для розробленої в 1935 ракети 
А. взяли готовий корпус найбільшої з ракет кон-
струкції М.  К.  Тихонравова. На неї встановили 
найпотужніший зі створених тоді киснево-спир-
тових рідинно-реактивних двигунів (РРД) 12 к 
конструкції Л. С. Душкіна. Паливо знаходилось 
у чотирьох довгих циліндричних баках і подава-
лося в камеру двигуна під тиском пари, що утво-
рювалася з рідкого кисню. Сам корпус у перети-
ні мав форму не кола, а хрестоподібної фігури, 
утвореної дугами кіл, описаних навколо баків. 
У гол. частину ракети помістили парашут, який 
мав відкриватися за сигналом гіроприладів за 
певної величини кута відхилення поздовжньої 
осі ракети від вертикалі. У передньому відсіку 
встановили апарат для вимірювання висоти по-
льоту на основі барографа. Перший старт А., 
проведений 1936, виявився невдалим. Під час 
другого старту 15.08.1937 ракета успішно злеті-
ла. Візуальне спостереження показало, що вона 
піднялася набагато вище за 3000 м.

Літ.: Бирюков Ю. Для исследования стратосферы // 
Тех ника — молодежи. 1981. № 4; Первушин А. Битва за 
звез ды: Ракетные системы докосмической эры. Мос-
ква, 2003.

Є. В. Кудінов

Авіагоризо ́нт  — бортовий гіроскоп. прилад, 
що використовують в авіації для визначення та 
індикації поздовжнього (тангажа) і поперечного 
(крену) кутів нахилу літального апарату, тобто 
кутів його орієнтації відносно істинної вертика-
лі. А. найчастіше використовують льотчики для 
керування й стабілізування літального апарату в 
повітрі за відсутності видимості земної поверх-
ні. Носієм інформації щодо істинної вертикалі в 
сучасних літаках є гіровертикаль  — гіроскоп. 
прилад, що розташов. побл. центра мас літака і 
перебуває в обертальному русі зі стабільною 

Авестійська абетка
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АвіаВНІТО
1 — Парашутна головка. 
2 — Приладовий відсік. 
3 — Окиснювач. 4 — Пальне. 
5 — РРД. 6 — Стабілізатор
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швидкістю обертання. Завдяки гіроскоп. ефекту 
він зберігає напрямок осі обертання, який збіга-
ється з напрямом осі тяжіння.

Літ.: Аппаратура измерения курса и вертикали на воз-
душных судах гражданской авиации. Москва, 1989; Кова-
ленко П. А. Пи лоту о работе с авиагоризонтами. Москва, 
1989; Воробьев В. Г., Глухов В. В., Кадышев И. К. Авиаци-
онные приборы, информацион но-изме ри тельные систе-
мы и комплексы. Москва, 1992.

Авіакомпа ́нія, авіаційна компанія  — підпри-
ємство, яке надає послуги щодо повітр. переве-
зень пасажирів і вантажів. Для виконання цієї 
функції А.  має парк літаків та інфраструктуру, 
що забезпечує їх необхідний тех. стан. Ця інфра-
структура сконцентрована в базовому аеропор-
ту А. Для забезпечення міжнар. співробітництва 
в галузі повітр. перевезень створено Міжнар. 
асоціацію повітр. транспорту ІАТА (англ. Inter-
national Air Transport Associa tion), яка об’єд нує 
268  А. світу, поміж яких  2  — укр. Асоціація є 
координатором і представником інтересів авіа-
транспортної галузі в таких областях: безпека 
польотів, тарифна політика, техн. обслуговуван-
ня, авіац. безпека, розроблення міжнар. стан-
дартів тощо. Найважлив. напрямком діяльності 
ІАТА є організація взаєморозрахунків між А. й 
аеропортами, що ґрунтується на системі прода-
жу перевезень на нейтр. бланку авіаквитків.

Літ.: Плотников  Н.  И. Ресурсы воздушного тран-
спорта. Новосибирск, 2003; Ильина Е. Н. Менеджмент 
транспортных услуг: индустрия авиаперевозок. Мос-
ква, 2005; Плотников Н.  И. Проектирование тран-
спортных комплексов. Воздушный транспорт. Новоси-
бирск, 2010. 

Авіако́мпас (від авіа і компас) — пристрій для 
визначення напрямку руху літ. апаратів. Є де-
кілька видів А., що відрізняються орієнтирами, 
відносно яких виконується пеленгація. Поміж 
них: компас магнітний, індикатор якого спря-
мований на полюс Землі магнітний, гірокомпас, 
вісь якого збігається з меридіаном географічним, 
автомат. радіокомпас — бортовий радіопеленга-
тор, призначений для навігації літальних апара-
тів за сигналами наземн. радіостанцій. Спочатку 
сконструювано магніт. А.,  який тепер не вико-
ристовують, оскільки на його покази впливають 
власні магніт. поля літального апарата. Принцип 
дії гіроскоп. А. ґрунтується на використанні 
властивостей гіроскопа і добового обер тання 
Землі, що дає змогу використовувати його для 
автономної навігації. Це особливо актуально в 
ракет. техніці. А. різн. типів стали допоміжною 
апаратурою після введення в дію глобальних сис-
тем позиціонування, які дозволяють визначати 
координати, швидкість і напрямок руху об’єктів 
у будь-якій точці земної кулі. 

Літ.: Осадший  В.  И. Воздушная навигация. Моск-
ва,  1972.; Шилинский  А.  Ю. Инерциальное управление 
баллистическими ракетами. Москва, 1986; Яценков В. С. 
Основы спутниковой навигации. Москва, 2005; Пе-
ров А. И., Харисов В. Н. ГЛОНАСС. Принципы построе-
ния и функционирования. 4-е изд. Москва, 2010.

Авіалі́нія (від авіа… і лат. linea, букв. — нит-
ка) — див. Повітряна траса.  

Авіамоде ́льний спорт — вид спорту з кон-
струювання та виготовлення моделей літальних 
апаратів (планерів, літаків, вертольотів, ракет 

тощо) та керування ними під час польотів на 
швидкість, дальність, тривалість та виконання 
фігур вищого пілотажу. Перші конкурси на кра-
щу модель літака були проведені у 1905  (невдо-
взі після винаходу поршневих літаків) як цікаві 
й доступні атракціони. З 1930-х авіамоделюван-
ня швидко набуло популярності. Незадовго до 
Другої світової війни у Великій Британії та Ні-
меччині проведено перші міжнар. змагання. 
1955 відбувся перший конкурс з вищого пілота-
жу, а в 1960 — перший чемпіонат світу. На поч. 
21 ст. авіамоделювання охоплює більше мільйо-
на ентузіастів у світі. Керівний орган, під егідою 
якого проводяться змагання з А. с., — Міжнар. 
федерація авіаспорту (франц. Fédération Aéro-
nautique Internationale). Вона встановлює класи-
фікацію, правила та порядок проведення зма-
гань. У США існує Академія авіац. моделей 
(англ. Academy of Model Aeronautics), що має 
свою класифікацію моделей. В А. с. є такі катего-
рії: F1 — вільнолітаючі моделі; F2 — кордові мо-
делі; F3 — радіокеровані моделі; F4 — моделі — 
копії літаків; F5 — радіокеровані моделі літаків з 
електроприводом. Перші Всесвітні авіаігри з 
усіх видів авіац., зокрема авіамодельного спорту 
було проведено 1997 у Туреччині. Наступні зма-
гання відбулись в Іспанії (2001), Італії (2009), 
Об’єднаних Арабських Еміратах (2015).
В Україні А. с. розвивається понад 60 років. Він 
офіційно визнаний та належить до неолімпій-
ських видів спорту. За рад. часів в УРСР прове-
дено 3 чемпіонати світу (1962, 1984, 1988). Зна-
чну частину збірної СРСР (найсильнішої у 
1970–1980-х у світі) становили укр. спортсмени, 
чемпіонами світу та Європи серед них були: 

О. Андрюков, В. Барков, О. Бабичев, Є. Вер биць-
кий, В. Крамаренко, Б. Краснорутський, В. Мо-
зирський, Н.  Наконечний, В.  Онуфрієнко, 
В. Струков, В. Сураєв, В. Федосов, В. Шаповалов, 
В.  Чоп. Вони встановили 21 світовий рекорд. 
Розвитком А. с. опікується Федерація А. с. Украї-
ни. Відбуваються чемпіонати України з А.  с. 
Збірна України бере участь в міжнар. змаганнях. 
Зокрема, на Чемпіонаті світу 1993 у США вона 
здобула 3 кубки з 7, які розігрувалися, виборола 
1-е командне місце; на чемпіонат світу 1997 в 
Чехії  посіла 1-е командне і всі 3 перші місця в 
особистому заліку. Чемпіонами світу були укр. 
спортсмени: О. Андрюков, Є. Вербицький, 
О. Же лєзко, О. Кулаковський, В. Стамов; чемпіо-
нами Європи: О. Андрюков, Є. Вербицький, 
Є. Горбань; володарями Кубків світу: О. Андрю-
ков, Є. Вербицький, І. Вівчар, О. Кулаковський, 
В. Стамов, С. Чорний.

Літ.: Павлов А. П. Твоя первая модель. Москва, 1979; 
Світ львівського спорту. 1900–1939. Львів, 2004.

С. Ф. Матвєєв 

Авіагоризонт

Авіакомпас Авіамодельний спорт. Радіокерована модель літака



128

Аві

Авіано́сець — бойовий надводний корабель, 
осн. ударною силою якого є авіація. Має польот-
ну палубу та ін. засоби забезпечення злету, по-
садки і базування літаків та/або вертольотів 
(ангари, тех. засоби обслуговування і заправки 
авіатехніки), засоби управління та забезпечення 
польотів. Буд-во А. як кораблів окремого класу 
розгорнено після Першої світової війни. Перші з 
них мали на борту 20–30 літаків. Головною удар-
ною силою флоту у міжвоєнний період уважали-
ся лінкори, А. ж призначалися для дій у складі 
з’єднань великих надводних кораблів з метою 
ведення розвідки, протиповітряної оборони, 
нанесення палубною авіацією ударів по кора-
бельних угрупуваннях противника, коригуван-
ня арт. вогню лінкорів і крейсерів. На поч. Дру-
гої світової війни у складі флотів провідних 
країн світу налічувалось А.: у США — 5, Вели-
кій Британії — 7, Японії — 6, Франції — 1, Ні-
меччині — 1 (недобуд.). Під час Другої світової 
війни напад япон. авіаносної авіації на Перл-
Харбор, США (грудень 1941) і особливо бойови-
ще біля о. Мідвей, США (червень 1942) підтвер-
дили, що лінкори втратили значення, поступив-
шись місцем А. Це прискорило їх буд-во, насам-

перед у США, Великій Британії та Японії. З’яви-
лися різні підкласи А.: важкі, легкі, конвойні. 
Усього за роки Другої світової війни було побу-
довано 194 А. (з урахуванням добудованих у 
перші повоєнні роки). Важкі А. мали на борту по 
100–120 літаків. Їх використовували для зни-
щення сил флоту в морі й на базах, авіації на 
аеро дромах і в повітрі, руйнування важл. бере-
гових об’єктів, захисту та пошкодження океан. і 
мор. комунікацій, забезпечення переходу і ви-
садки мор. десантів та боротьби з десантами 
противника. Для вирішення цих завдань було 
створено спец. авіанос. ударні з’єднання. Після 
Другої світової війни буд-во А. досягло найбіль-
шого розвитку у ВМС США, де їх, у зв’яз ку з 
оснащенням авіації яд. зброєю, було визнано 
головною ударною силою флоту. Подальша спе-
ціалізація спричинила появу нових підкласів: 
ударних, протичовнових і десантних вертольо-
тоносців, з’явилася тенденція використання 
ударних А. у багатоцільовому варіанті (удар но-
му і протичовновому). На сучас. А. може базува-
тися до 100 літаків, у т. ч. штурмовики — носії 

звичайної і яд. зброї, винищувачі, літаки радіо-
локаційного дозору, протичовнові літаки тощо. 
А. перебувають на озброєнні армій США, Великої 
Британії, Франції, Австралії, Аргентини, Брази-
лії, Індії й Іспанії. Недоліки: велика ймовірність 
виникнення пожеж за наявності на борту великої 
кількості вогненебезпечних і вибухонебезпечних 
речовин, що робить А. уразливими для звичайної 
зброї; скутість у маневрі під час випуску і прийо-
му літаків; залежність використання палубних 
літаків від погодних умов (коливання — не біль-
ше 5–6 балів).

Літ.: Балакин С. А., Дашьян А. В., Морозов М. Э. Авиа-
носцы Второй мировой. Москва, 2006; Каторин  Ю.  Ф. 
Авианосцы. Санкт-Петербург, 2010.

В. П. Радзіховський, М. В. Чучин

Авіано́сне уда́рне з’є́днання — оперативне 
з’єд нання надводних кораблів, що складається з 
двох і більше авіанос. ударних груп. Призначене 
для знищення сил флоту й авіації противника, 
ураження наземних об’єктів, підтримки сухо-
путних військ, забезпечення своїх корабельних 
з’єднань та пошкодження комунікацій проти-
вника, а також для захисту океан. і мор. комуні-
кацій. Залежно від обстановки А. у. з. діє як у 
єдиному бойовому порядку, так і окр. авіанос. 
ударними групами на значних відстанях одна від 
одної, але під єдиним командуванням. Зазвичай 
налічує 2–4 авіаносці, 2–4 крейсери та 15–30 ес-
мінців і фрегатів, льотний ресурс передбачає 
90–180 штурмовиків, 60–120 винищувачів, 30–
60 розвідув. та ін. спец. літаків. Спроможне діяти 
(при поповненні запасів у морі) протягом 50–
80 діб, завдавати удари на глибині до 1800 км і 
пересуватися на великі відстані зі швидкістю 
24–32 вузли. 

Літ.: Балакин С. А., Дашьян А. В., Морозов М. Э. Авиа-
носцы Второй мировой. Москва, 2006; Каторин Ю. Ф. 
Авиа носцы. Санкт-Петербург, 2010.

В. П. Радзіховський, М. В. Чучин

Авіаремо ́нтний заво́д — підприємство, на 
якому виконують ремонт і модернізацію літаль-
них апаратів та їх агрегатів. Історія А. з. в Україні 
розпочалася одночасно початком польотів аеро-
планів, які, через недосконалість конструкції, 
часто потрапляти в аварії. Початок авіабудуван-
ня і авіаремонту в Рос. імперії пов’язаний з ім’ям 
А. А.  Анатри, одес. підприємця, який 1911 від-
крив у Одесі літакобудівне підприємство «Ана-
тра». У 1-й пол. 20 ст., поряд із бурхливим розви-
тком авіації, з’яв ляється мережа А.  з., які най-
частіше розташовуються біля військ. авіац. час-
тин та уч-щ льотчиків. Саме таким чином, у 
виг ляді авіаремонтних майстерень, були засно-
вані укр. А. з.: 1931 — у Запоріжжі (у подальшо-
му — Конотоп. А. з. «Авіакон»); 1938 — Чугуїв. 
А. з.; 1939 — Львів. та Микол. А. з. На поч. 21 ст. 
в Україні діють більше десяти А. з., які викону-
ють капітальний та поточний ремонт і модерні-
зацію всіх видів літальних апаратів та їх агрега-
тів. До прикладу, одним із А. з. є Конотоп. авіац. 
ремонтний завод «Авіакон» — укр. держ. під-
приємство, що забезпечує капітально-відновлю-
вальний ремонт, переобладнання і модернізацію 
вертольотів сімейства Мі всіх типів і модифіка-
цій, а також вир-во гумово-тех. виробів для їх 
агрегатів. Осн. напрями діяльності на сучас. 
етапі: капітально-відновлювальний ремонт і пе-
реобладнання вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-8, 

Авіаносець. Авіаносець США 
«Джон Стенніс» й авіаносець 
Великої Британії «Ілластріес»
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Мі-17, Мі-26, Мі-2 будь-яких модифікацій; ре-
монт агрегатів вертолітного, приладового, спе-
ціального й радіоелектронного устаткування; 
дослідження тех. стану вертольотів у місцях їх-
ньої експлуатації; капітальний ремонт і ремонт 
за тех. станом вертольотів Мі-17, Мі-35 та їх 
модифікацій виїзними бригадами на базі екс-
плуатанта; продовження міжремонтних ресур-
сів; антикорозійна обробка планера вертольо-
тів і літаків, фарбування ЛА поліуретановими 
емалями фірми «Дю пон»; виготовлення шлан-
гів високого та низь кого тиску для вертольотів 
Мі-24/35, Мі-8/17, Мі-26, Мі-2 усіх модифіка-
цій; виготовлення скла вертольотів Мі будь-
яких типів і модифікацій; виготовлення гумо-
во-тех. виробів для ремонту агрегатів верто-
льотів; навчання і підвищення кваліфікації фа-
хівців-замовників.

Літ.: Савин В. С. Авиация в Украине: Очерки исто-
рии. Харьков, 1995; Маслов М. Забытый первенец // 
Авиация и время. 1997. № 1; Конотопский авиаремонт-
ный завод «АВИАКОН»: Исторический очерк / Под ред. 
А. Н. Енина. Киев, 2006; Мухин М. Ю. Авиапромыш-
ленность в СССР в 1921–1941 годах / Отв. ред. А. К. Со-
колов. Ин-т рос. истории РАН. Москва, 2006; Погорі-
лець Ю. Створення пріоритетів розвитку авіаремонтних 
підприємств в системі формування конкурентоспро-
можного авіаринку в Україні // Вісник Дніпропетров-
ського нац. ун-ту залізничного транспорту ім. акад. В. Ла-
заряна. 2007. Вип. 18; Ха рук А. І. Основні виробничі 
програми Запорізького авіамоторного заводу в 30-х  — 
на початку 40-х рр. ХХ ст. // Дослідження з історії техні-
ки. 2007. Вип. 10; Харук А. І. Мілітаризація і централізація 
як провідні тенденції розвитку авіаційної промисловості 
України у 30-х ро ках ХХ ст. // Вісник Нац. ун-ту «Львів. по-
літехніка». 2009. Вип. 65;. Харук А. І. Нарис історії авіацій-
ної промисловості України (1910–1980-ті рр.). Львів, 2010; 
Клюшник К. С. «АВІАКОН»: учора, сьогодні, завтра // Ко-
нотопський краєзнавчий збірник. 2013. Вип. 1.

Авіа́торське — селище міського типу, підпо-
рядковане Дніпр. міськраді Дніпропетровської 
області України, розташоване за 3 км на Зх. від 
правого берега р. Дніпро, за 3 км на Пд. Сх. від 
м. Дніпро і за 2,5 км на Зх. від с. Старі Кодаки в 
межах рівної ділянки Придніпровської височини 

(на висоті бл. 145 м). Тер. — 3,8 км2, нас.  — 
2,4  тис. осіб (за оцінкою 2016), густота нас. — 
637  осіб/км2. Статус смт має з 05.02.2004. Із 
1970-х поселення було підпорядкованим м. Дні-
пропетровську (тепер м.  Дніпро) рад. військ. 
містечком № 45 (у побуті «Аеродром» або «Аеро-
порт»), де на бойовому чергуванні перебували 
військ. літаки МіГ-25, що захищали найважл. 

екон. р-н УРСР — При дні пров’я. Згодом містеч-
ко як селище А. передали цивіл. владі (серед. 
1990-х), підпорядкувавши його спочатку Ново-
олександр. сільраді Дніпропетр. р-ну, а з 2009 — 
Дніпропетр. міськраді. На сх. околиці А. розта-
шований міжнар. аеропорт «Дніпропетровськ».

А. С. Івченко

Авіаці́йний секста́нт (від авіа… і секстант) — 
кутомірний прилад для астр. спостережень із 
борту літака з метою визначення його коорди-
нат. Принцип дії А.  с.  передбачає визначення 
кутової висоти (піднесіння) небесного тіла від-
носно бульбашкового штучного горизонту. 
При цьому використовують непряме вимірю-
вання. Перші ідеї щодо можливості викорис-
тання астронавігації на борту літака виникли 
наприкінці Першої світової війни. Щоб їх реа-
лізувати, було вдосконалено прилади для міс-
цевизначення за астроорієнтирами, які вико-
ристовували в мор. навігації. А. с. став легшим 
і компактнішим порівняно з мор. До того ж він 
був оснащений спиртовим бульбашковим рів-
нем, що дало змогу під час вимірювань фіксува-
ти точний горизонт. рівень без спостереження 
за лінією горизонту. Упродовж двох наступних 
десятиліть створено кілька типів А. с. і складені 
спец. астр. таблиці для його застосування на 
борту літака. А. с. завжди використовували ра-
зом із компасами, приборами визначення шля-
хової швидкості, висотометрами, пізніше — ра-
діо- й електронними навігаційними засобами. 
Зрештою останні повністю витіснили  А.  с. з 
практ. використання.

Літ.: Краснов В. Н. История навигационной техники: 
Зарождение и развитие технических средств корабле-
вождения. Москва, 2001.

О. С. Погурельський 

Авіаці ́йна медици ́на — розділ медицини, що 
вивчає взаємодію орг-му людини з незвичними 
умовами зовнішнього середовища в процесі 
льотної діяльності, а також розробляє мед. за-
ходи, які забезпечують високу працездатність і 
безпеку польотів людини на літальних апара-
тах. Складається з фізіології авіаційної (теор. 
основа А. м.), авіац. гігієни, авіац. психофізіоло-
гії, лікарсько-льотної експертизи льот ного 
складу зі спеціальною функціональною діагнос-
тикою. Предметом вивчення А. м. є: а) особливі 
стани орг-му — льотна втома, пе ре втома, хро-
нічна втома, висотна, повітряна, декомпресійна 
хвороби, баротравма та ін.; б) діяльність льот-
ного складу;  в) специфіка профес. умов. 

Літ.: Авиационная медицина. Москва, 1986; Справоч-
ник авиационного врача. Москва, 1992; Физиология лет-
ного труда. Санкт-Петербург, 1997; Аеромедична евакуа-
ція. Тернопіль, 2010. 

В. О. Петлін

Авіаці́йна промисло ́вість — галузь машино-
будування, що виробляє літаки, вертольоти, 
авіац. двигуни, прилади і устаткування для авіа-
ції. А.  п. спочатку формувалася як військ.-
промислова галузь і лише пізніше перейшла на 
випуск цивільних літальних апаратів. Наявність 
А. п. у д-ві є ознакою високого рівня її тех. роз-
витку. Матеріальна основа А. п. — промислова 
база, що  містить машинобудування, хім. та 
елек тронну пром-сть, кольорову металургію. 
Висока наукомісткість галузі є результатом осо-

Авіаційний секстант

Авіаторське



130

Аві

бливої складності продукції. На розробку нових 
конструкцій бойової та цивільної авіац. техніки 
йде від 5 до 10 років. Завдання досягнення висо-
кої експлуатаційної надійності продукції, забез-
печення тривалості використання літаків (авіа-
лайнерів до 20–30 років) викликає необхідність 
створення нових видів конструкційних матеріа-
лів, удосконалювання всіх агрегатів авіац. техні-
ки. Наслідком є ви трати на науково-дослідну та 

дослідно-конструкторську роботу. Висока сту-
пінь капіталомісткості А. п.  визначає високу 
монополізацію галузі: у провідних країнах налі-
чується лише кілька (5–7) фірм, що випускають 
літальні апарати. Надзвичайно жорстка конку-
ренція сприяє злиттю навіть великих фірм усе-
редині однієї країни («Боїнг» і «Макдонел-Ду-
глас»  в США) і фірм різних країн у Зх. Європі 
(«Ейрбас індастрі», що об’єднала авіац. фірми 
Франції, Німеччини, Великої Британії та Іспа-
нії). Україна має тривалу історію розвитку А. п. 
(перші літаки були побудовані в Одесі на під-
приємстві «Анатра» 1911) і належить до небага-
тьох країн світу, що мають повний цикл ство-
рення авіац. техніки. Галузь нараховує понад 
60  підприємств, серед яких: ДП «Антонов», се-
рійний завод «Антонов», Харків. держ. авіац. 
виробниче підприємство, підприємство «Мо-
тор-Січ» тощо. Серед здобутків укр. А. п. — най-
більші в світі транспортні літаки АН-140 «Рус-
лан» та АН-225 «Мрія».

Літ.: Савин В. С. Авиация в Украине: Очерки исто-
рии. Харьков, 1995; Маслов М. Забытый первенец // 
Авиация и время. 1997. № 1; Родионова И. А. Авиацион-
ная про мышленность // Мировая экономика. Индуст-
риаль ный сектор. Санкт-Петербург, 2005; Мухин М. Ю. 
Авиа про мыш лен ность в СССР в 1921–1941 годах. Мо-
сква, 2006; Харук А. І. Основні виробничі програми За-
порізького авіамоторного заводу в 30-х — на початку 
40-х рр. ХХ ст. // Дослідження з історії техніки. Київ, 
2007. Вип. 10; Харук А. І. Мілітаризація і централізація 
як провідні тенденції розвитку авіаційної промисло-
вості України у 30-х роках ХХ ст. // Вісник Нац. ун-ту 
«Львів. політехніка». 2009. Вип. 65; Харук А. І. Нарис істо рії 
авіаційної промисловості України (1910–1980-ті рр.). 
Львів, 2010. 

Авіаці́йна психоло́гія — галузь психол. науки, 
яка вивчає закономірності діяльності авіац. фа-
хівців. А. п. використовують під час створення й 
експлуатації авіац. техніки. У ширш. розумінні 

А. п. досліджує застосування психол. принципів 
і методів до конкретних ситуацій і проблем авіа-
ції. Є тенденція розширення рамок предмету 
А. п. від процесів профес. діяльності до цілісн. 
вивчення явищ життя людини як суб’єкту діяль-
ності. Однією зі складових А. п. є авіац. інженер-
на психологія, в рамках якої вивчаються проце-
си та засоби інформац. взаємодії людини та аві-
ац. тех. систем. Увага А. п. спрямовується також 
на процес діяльності людини в умовах профес. 
ризиків, підвищ. відповідальності та несприятл. 
фіз. чинників польоту. Важл. завданням А. п. є 
аналіз психол. причин авіац. подій (інцидентів, 
аварій та катастроф). Практ. застосування мож-
ливостей психології в авіації бере початок з ча-
сів Першої світової війни, коли з метою оцінки 
профес. психол. придатності почали вивчати 
швидкість реакції льотчиків на зор., слух. й так-
тильні подразники (Ж. Камю, А. Неппер, 1916, 
Франція, та ін.). Наприк. 20 ст., в умовах поши-
рення засобів автоматизації та заг. тенденції до 
зростання обсягів пізнав.-перцепт. завдань і ба-
гатозадачності, збільшувалась увага до показни-
ків тех. кмітливості пілотів та їхніх особистісних 
якостей. На поч. 21   ст. зусилля дослідників у 
га  лузі А. п. сконцентрувалися на вивченні пси-
хол. закономірностей льотної роботи та уп рав-
ління повітряним рухом у взаємодії з засобами 
автоматизації з елементами штучн. інтелекту 
(системами інтелект. підтримки) з використан-
ням новітніх засобів відображення інформації 
та її візуалізації, адаптивних людино-машинних 
інтерфейсів і систем управління робоч. наванта-
женням на людину. Досліджувалися по в’язані з 
цими інноваціями зміни умов і струк тури діяль-
ності авіац. фахівців, на основі чого відбувалася 
подальша трансформація підходів до оцінки їх-
ньої профес. психол. придатності та системи 
профес. підготовки. Окрема перспективна ді-
лянка А. п. припадає на проблематику експлуа-
тації безпілотних авіац. систем. А. п. тісно пов’я-
зана з авіаційною медициною, психофізіологією, 
психологією праці, когніт. психологією, інже-
нерн. психологією, екстрем. психологією, психо-
логією особистості, соц. психологією, а також 
елементами теорії систем, теорії автомат. регу-
лювання, кібернетики тощо. 

Літ.: Гератеволь З. Психология человека в самолёте. 
Москва, 1956; Платонов К. Психология лётного труда. 
Москва, 1960; Милерян Е. А., Психологический отбор 
летчиков. Киев, 1966; Алякринский Б. С. Ос новы авиаци-
онной психологии. Москва, 1985; Jensen R. S. Aviation 
Psychology. 1989; Пономаренко В. А. Страна Авиация — 
черное и белое. Москва, 1995; Billings C. E. Aviation 
Automation: the Search for a Human-Centered Approach. 
New York, 1997; Скрипець А. В. Основи авіаційної інже-
нерної психології. Київ, 2002; Tsang P. S., Vidu lich  M. A. 
Principles and Practice of Aviation Psycho logy. New York, 
2003; Goeters K.-M. Aviation Psychology: Practice and Re-
search. Aldershot, 2004; Martinussen M., Hunter D. R. Avia-
tion Psychology and Human Factors. Florida, 2010.

О. В. Петренко

Авіаці́йне крило́, авіакрило — основний так-
тичний підрозділ у військ. авіації США та низки 
інших д-в (бойова тактична одиниця, частина 
з’єднання), здатний самостійно виконувати бо-
йові завдання. Включає в себе: декілька однорід-
них ескадрилей, штаб, служби, підрозділи мате-
ріального і аеродромно-тех. забезпечення. Кри-
ло стратегічної авіації зазвичай налічує 15–30, 

Авіаційна промисловість. 
Державне підприємство 
«Антонов»
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тактичної — до 72, авіаносної — до 100 літаків; 
чисельність особового складу — 2–4 тис. осіб. 
Залежно від призначення й типу літаків, що пе-
ребувають на озброєнні, А. к. має назву: у стра-
тегічній авіації — важко- та середньобомбарду-
вальне, розвідувальне, заправне; у тактичній 
авіації — винищувальне, тактичне винищуваль-
не, розвідувальне, транспортне, винищувально-
бомбардувальне; у транспортній авіації — стра-
тегічне транспортне, тактичне транс портне, 
транспортно-мед., метеорозвідувальне; в авіації 
військ.-мор. сил наземного базування — даль-
нього радіолокаційного виявлення; в авіанос. 
авіації — ударне, радіолокаційного виявлення, 
радіопротидії та заправників. А. к. базується на 
1–3 аеродромах, організаційно може входити 
до складу авіац. дивізії, а також безпосередньо 
до складу повітряної армії або авіац. команду-
вання.

О. А. Коршець

Авіаці ́йний ву ́зол, авіатранспортний вузол, 
авіавузол — сукупність кількох аеропортів, що 
розташовані навколо великого, найчастіше  — 
столичного міста — центру регіону (сусп.-гео-
граф. регіону), в якому знаходиться аеропорт 
міжнар. сполучення. А. зазвичай є моноцен-
тричними, але можуть бути дво- та поліцен-
тричними. Серед найбільших за пасажиропо-
током А. світу — Лондон, Нью-Йорк, Токіо, 
Па риж, Атланта, Чикаго, Пекін, Шанхай, Дал-
лас, Москва, Лос-Анд желес, Франкфурт, Стам-
бул, Дубай, Сан-Паулу.
Напр., Моск. авіац. вузол (МАВ) — міжнар. вуз-
ловий аеропорт і система аеропортів м. Москви 
та Моск. обл., осн. елементами якого є міжнар. 
аеропорти: Внуково (знаходиться на тер. м. Мо-
скви), Домодєдово, Шереметьєво й Жу ковський 
(розташовані на тер. Моск. обл.), а допоміжну 
функцію виконують також міжнар. аеропорт 
Остафьєво (на тер. м. Москви) і аеропорт Чка-
ловський (у  Моск. обл.). Моск. А. має важливе 
значення для повітр. транспорту країни, напр., 
обслуживши 64 млн пасажирів (2012), А. є тре-
тім за завантаженістю авіац. хабом в Європі 
(після Лондон. і Паризьк.) і входить до десятки 
найзавантаженіших у світі.

Літ.: Баран Р. Т. Правові і економічні аспекти терміно-
логії авіатранспортної логістики в умовах реструктуриза-
ції повітряного транспорту України // Вісник Харківсько-
го нац. ун-ту ім. В. М. Каразіна. Економічна серія. Харків, 
2001. Вип. 512; Иванов В. Н. Прогнозы и реалии развития 
аэропортов Московского авиационного узла. Москва, 
2008; Дудник І. М., Борисюк О. А. Регіональна авіатран-
спортна система як форма територіальної організації 
авіа ційного транспорту // Економічна та соціальна гео-
графія. 2012. Вип. 62.

Авіаці́йний спорт — вид спортивної діяльнос-
ті, пов’язаний з авіацією та польотами, який 
об’єднує різноманітні види спорту, що розрізня-
ються за типами літальних апаратів і порядком 
використання повітр. простору в межах атмос-
фери Землі. А. с. має такі види: авіамодельний 
спорт, учасники якого змагаються в конструю-
ванні та виготовлені моделей повітр. суден; вер-
толітний спорт — змагання на вертольотах 
(гелікоптерах); повітроплавання — змагання на 
аеростатах та повітр. кулях (на літальних апа-
ратах, легших за повітря); дельтальотний — зма-
гання на дельтальотах (на літальних апаратах з 

гнучким крилом); дельтапланеризм — змагання 
на дельтапланах; пара глай дінг — змагання на 
парапланах (на літальних апа ратах з м’яким 
крилом, яке має дві оболонки та надувається 
через повітрозбірники з використанням потоку 
повітря); парашутний — змагання, пов’язані з 
пілотуванням купола, вправами на точність 
приземлення і свупом (пілотуванням високо-
швидкісних куполів), артистичними діями, пе-
реформуванням у вільному падінні, фрістайлом, 
груповою акробатикою і фрі флаєм (вільним па-
дінням, яке здійснюється на високих швидко-
стях, у позах, відмінних від класичних); планер-
ний спорт — змагання  на планерах; літако-
вий — встановлення авіарекордів висоти польо-
ту, дальності, швидкості, тривалості, вантажо-
підйомності, швидкопідйомності та точності 
приземлення. 
А. с. з’явився водночас із появою авіації. Офіц. 
датою виникнення вважають 12–14.05.1905, 
коли у Парижі під час міжнар. конференції була 
заснована Міжнар. авіац. федерація (Federation 
Aeronautique Internationale). На 2016 федерація 
об’єднує авіац. організації понад 100 країн. 
Вона опікується розвитком спортивної авіації у 
світі, розробляє та затверджує правила міжнар. 
змагань, організує та контролює їх проведення, 
реєструє авіац. рекорди. Перші змагання про-
ведені 22–29.08.1909 у м.  Реймсі (Франція). 
У  них брав участь 21  спорт смен, змагалися у 
дальності, швидкості та висоті польоту. Згодом 
слідом за літаковим з’явилися нові види А. с. 
З  часом від вже сформованих видів спорту 
утворилися: парашутне багатоборство, пара-
скі, групова та купольна парашутна акробати-
ка, ракетомоделізм та ін. Проводяться змагання 
на літаках з реактивним двигуном, на дирижа-
блях, на спец. літальних апаратах: з двигуном 
на м’язовій силі, з коротким злітом та посадкою 
та ін.
Збірна команда України успішно виступає в лі-
таковому, планерному, авіамодельному, дельта-
планер. спорті у класі надлегких літальних апа-
ратів. Зокрема, на перших Всесвітніх авіаіграх 
(Туреччина 1997) збірна України з усіх видів А. с. 
посіла призові місця.

С. Ф. Матвєєв

Авіаці́йний тра ́нспорт — один із видів тран-
спорту, що здійснює перевезення пасажирів, 
пошти і вантажів повітр. шляхом. Включає по-
вітр. судна і необхідну для їх експлуатації інфра-
структуру: аеропорти, диспетчерські й тех. 
служби. Як вид транспорту почав розвиватися у 
1920-ті. Мережа авіаційних трас на поч. 21 ст. 
перевищила 8 млн км. Щорік А. т. перевозить 
понад 1,6 млрд пасажирів і понад 30 млн тонн 
вантажів. Частка А. т. у пасажирообігу тран-
спорту світу перевищує 10 %, хоча у вантажообі-
гу — лише 1 % (однак, за темпами зростання 
частка вантажних авіаперевезень перевищує 
частку пасажирських, особливо після введення 
в експлуатацію літаків великої вантажопідйом-
ності). Велику роль А. т. відіграє у пасажирських 
перевезеннях, особливо в країнах з великою те-
риторією (США, РФ, Канада, Китай та ін.), а та-
кож у важкодоступних районах (гори, райони 
Крайньої Півночі, Аляски, Сахари, джунг лів 
Амазонки), де відсутні інші види транспорту. 
У разі відсутності у місці посадки аеродрому зі 
злітно-посадковою смугою використовують 
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вертольоти. У структурі пасажирських авіапере-
везень переважають внутрішні рейси, на яких 
обслуговується бл. 70 % пасажирів. Повітр. зв’я-
зок існує між всіма континентами, але найінтен-
сивніші лінії працюють між Пн. Америкою і Єв-
ропою. Великий обсяг перевезень виконують 
авіакомпанії США (бл. половини пасажиропере-
везень і майже третина вантажоперевезень сві-
ту), а також РФ, Японії, Великої Бри танії, Фран-
ції, Німеччини, Австралії, Канади, Сінгапуру. 
Найбільшими авіакомпаніями є: «Пан-Амері-
кен» і «Дельта» (США), «Джал» (Япон ські авіа-
лінії), «Брітіш Ейрвейз» (Велика Британія), «Ер 
Франс» (Франція), «Люфтганза» (Німеччина), 
«Сінгапур Ейрлайнз» (Сінгапур) та ін. В Україні 
А. т. представлений фірмами «Дніпроавіа», «Мо-
тор Січ Ейрлайнс») та «Міжнародні авіалінії 
України» («Юкрейн Інтернешнл Ейрлайнз») та 
ін. Географію А. т. характеризує й мережа аеро-
портів: лише міжнар. у світі налічується понад 
1000 (із них у Європі бл. 400). Найбільше паса-
жирів перевозять: аеропорти США (О’Хара, 
Чикаго), Великої Британії (Лондон, Хитроу), 
Японії (Токіо, Нарита, Кансай, Осака). Кожен 
такий аеропорт щорік обслуговує 50–70 млн па-
сажирів. Це обумовлює жорсткі вимоги не лише 
до безпеки польотів, але й до прийому пасажи-
рів, організації їх обслуговування. Сучас. аеро-
порти світового значення — це складні інже-
нерно-тех. споруди, насичені найсучас. видами 
устаткування. В Ук раїні діють 36 аеропортів 16 з 
них мають статус міжнар., які за значенням для 
д-ви поділяють на: головні — аеропорти Борис-
піль і Жуляни (Київ); 6 регіональних — Сімфе-
рополь, Харків, Дніпро, Львів, Одеса і Донецьк; 
18 — обласного підпорядкування; 11 — місцево-
го підпоряд кування. Більше 70 % літакового 
парку планети сконцентровано у США. Реєстр 
України вміщує понад 900 повітряних суден 
(352  з них  — авіація загального призначення). 
Серед типів повітряних суден, які використову-
ються в Ук раїні, літаки типів «Боїнг» (Боїнг 737-
900ЕR, Боїнг 737-300, Боїнг 767-300 та ін.), «Ейр-
бас» (А320-212, А320-214, А321-211, А321-231, 
А330-223), «Ембрайер» (ЕМВ ЕRJ190-100LR, 
ЕМВ ЕRJ190-100STD, EMB-145EP, EMB-145EU, 
EMB-145LR, EMB-500), «Антонов» (Ан-124-100М, 
Ан-124-100-150, Ан-140-100, Ан-148-100В, Ан-158, 
Ан-178, Ан-2, Ан-22, Ан-24РВ, Ан-26Б-100, 
Ан-74ТК-300Д та ін.), «Яковлев» (Як-40, Як-42Д, 
та ін.), а також вертольоти Мі-2, Мі-17, Мі-171, 
Мі-8Т, Мі-8МТВ-1 та ін. У структурі світового 
авіац. парку домінують амер. літаки фірм «Бо-
їнг», «Дуглас», «Локхид», та європ. фір ми «Ейр-
бас». Головні переваги А. т. перед ін. видами 
транспорту: заощадження часу у разі необхід-
ності доставки термінових вантажів; маневре-
ність і оперативність (особливо при організації 
нових маршрутів); велике охоплення тер. і ак-
ваторій; можливість швидкої передислокації 
повітр. суден у разі зміни пасажиропотоків; 
відносно невеликі капіталовкладення (на 1 км. 
повітр. шляху прибл. у 30 разів менше, ніж на 
1  км залізничної колії); незалежність від клі-
мат. умов у міжконтинент. польотах (зліт мож-
ливий у полярному географ. поясі, а призем-
лення — у тропічному, і навпаки); відсутність 
яскраво вираженої сезонності по порах року, 
як, приміром, у водного (річкового) транспор-
ту. До недоліків А. т. відносять порівняно ви-
соку вартість авіац. транспортних послуг; за-

лежність регулярності польотів від складних 
метеоумов; негативний вплив на навколишнє 
се  редовище. 

 М. Ф. Молодцов

Авіа́ція (франц. aviation, від лат. avis — птах) — 
керований  засіб пересування в атмосфері на лі-
тальних апаратах важчих за повітря — літаках, 
вертольотах, планерах, безпілотниках, автожи-
рах, конвертопланах та ін. Поняття А. також 
включає: особистий склад (пілотів, авіатехніків, 
обслуговуючий персонал); орг. структуру управ-
ління польотами (цивільна А., військ. А., А. 
спецпризначення); інфраструктуру для обслуго-
вування польотів (аеропорти, аеровокзали, ан-
гари, ремонтні приміщення тощо); авіац. науку, 
яка базується на низці спеціальностей (аероди-
наміка, газодинаміка, технологія вир-ва літаль-
них апаратів, двигунів, аеронавігація, балісти-
ка, історія А. та ін.). Виникнення світової А. було 
підготовлено стрімким розвитком науки і техні-
ки, працею ентузіастів-винахідників, учених, 
конструкторів кількох поколінь у різних країнах 
світу. Спершу створювалися повітряні змії та 
кулі, штучні крила, подібні до пташиних, з часом 
з’явилися проекти літальних машин. Першим 
цю ідею висловив Леонардо да Вінчі, він створив 
проект літальної машини з частково фіксовани-
ми крилами (махоліт-орнітоптер), а також іншу 
модель — прообраз вертольота. Рос. вчений 
М. Ло моносов 1754 теоретично обґрунтував ідею 
вертольота, створив його модель з двома гвин-
тами з пружинним приводом. Перший тех. 
проект літака з паровим двигуном розробив 
1835  ви нахідник з м. Нюрнберга (Німеччина) 
Ф.  Маттіс. Протягом наст. років 19 ст. було за-
пропоновано десятки вже досконаліших проек-
тів літаків і вертольотів, переважно з паровими 
двигунами, зокрема, моноплана, біплана і три-
плана британців У. Хенсона і Д. Стрингфеллоу 
(1844–1868), проекти гелікоптера (1861) і полі-
плана (1863) харків’янина М. Сауляка, літаків 
росіянина О.  Можайського (1882), француза 
К.  Адера (1890), британців Г. Філліпса (1892), 
П.  Пільчера (1899) та брит. винахідника амер. 
походження Х. Максима (1894), у США — літа-
ків С. Ленглі та Г.  Вайтхеда (1896–1903), у Ні-
меччині — орнітоптера і планерів О. Лілієнталя 
(1891–1896) та ін. Але з усіх апаратів стабільно 
літали лише планери. Розроблялися також про-
екти створення реактивного літака. Вперше 
таку ідею обґрунтували в своїх працях 1835 
нім. інженери Г. Ребенштейн (на стисненій ву-
гільній кислоті) та Ф.  Маттіс (на основі сили 
пороху). Результати досліджень Г. Ребенштейн 
представив у виданій у м. Москві книзі «Засно-
ване на новітніх дослідах мистецтво плавати по 
повітрю і здійснювати далекі подорожі за допо-
могою і без допомоги повітряних куль» (1837). 
Перший проект літака з реактивним двигуном 
було створено франц. інженером Ш. де Лувріє 
(1865). Досконалішу конструкцію такого типу 
запропонував 1867 рос. офіцер М. Телешов, а у 
Великій Британії тоді ж було запатентовано 
реактивний літак Д. Батлера і Е. Едвардса. Ці 
проекти не були реалізовані, так само як і про-
екти винахідника укр. походження М. Кибаль-
чича, росіян С. Неждановського, А. Вінклера, 
Ф. Гешвендта та ін.
Виникненню А. сприяв також розвиток повітро-
плавання, до якого відносять літальні апарати, 

Авіація. Махоліт Леонардо 
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легші за повітря (повітряні кулі, аеростати, 
стратостати, дирижаблі). Першими з відомих 
проектів повітр. куль були апарати, створені 
священиками Ф. де Лана-Терці (Італія; 1670) і 
Б.  Лоренцо де Гусмао (Португалія; 1709); 
Ж. Бланшаром (Франція; 1781). Успішні польоти 
на повітр. кулях братів Монгольф’є та проф. 
Ж. Шарля (усі — Франція) відкрили новий етап 
повітроплавання, започаткувавши типові теп-
лові (монгольф’єри) та газові (шарльєри) літаль-
ні апарати. Наприкінці 19 ст. їх витіснили дири-
жаблі, серед яких найдосконалішим був дири-
жабль конструкції нім. графа Цепеліна (1899). 
З  1898 до 1905 у Франції бразилець А. Сантос-
Дюмон побудував і здійснив польоти на 11 ди-
рижаблях; під час одного з польотів обігнув 
Ейфе леву вежу в Парижі (1901), що прославило 
його на весь світ.
Безмоторні літальні апарати з крилами — плане-
ри — не отримали належного поцінування у 
ранній період освоєння повітр. простору плане-
ти. Активізували розвиток планеризму праці в 
галузі аеродинаміки англ. вченого і конструкто-
ра Дж. Кейлі (1773–1857). Він першим визначив і 
записав параметри польоту тіл, важчих за повіт-
ря, дав визначення підйомної сили, тяги і лобово-
го опору. 1804 Кейлі побудував планер  — пер-
ший моноплан із нерухомим крилом і хвостовим 
оперенням з вертикальною і горизонтальною 
площиною, відзначив переваги біпланів і три-
планів для створення більшої підйомної сили 
при мінімальній вазі. У Франції серед відомих 
конструкторів, які будували і випробували пла-
нери, були Ж.-М. Ле Брі (1868) та Ф. дю Тампль 
(планер з алюмінію; 1874). Британець Ф. Венхем 
із метою дослідження аеродинамічних власти-
востей крила планера побудував першу у світі 
трубу аеродинамічну (1871). Він довів, що зогну-
ті крила мають кращі показники підйому. На 
рубежі 19–20 ст. вагомий внесок у розвиток пла-
неризму здійснили піонери А. — О. Лілієнталь, 
О. Шанют і П. Пільчер. О. Лілієнталь, спираю-
чись на досліди Венхема і опублікувавши їх 
(1889), просунувся далі у подібних дослідженнях 
і створив тип апарата, відомий як ручний пла-
нер (1891). Загалом за період 1891–1896 він здій-
снив 2500 польотів на різних літальних апаратах. 
Справу О. Лілієнталя продовжив О. Шанют, зо-
середивши основну увагу на вирішенні пробле-
ми стабільності літального апарату в польоті. 
П. Пільчер створив у Великій Британії (1890-ті) 
кілька планерів, на яких здійснював польоти, а 
1899 запропонував дослідний зразок літака з 
двигунами, який був здатен літати. Однак тра-
гічний випадок зупинив життя винахідника. 
Початок 20 ст. дав цілу когорту конструкторів 
та випробувачів авіац. апаратів. Формальним 
початком народження А. вважається 17.12.1903, 
коли у США брати О. і В. Райт здійснили пер-
ший у світі керований політ на літаку «Флайєр» 
з бензиновим двигуном внутрішнього згорян-
ня. Брати створили сімейну фірму «Wright 
Compa ny» з філіями по усьому світу, а вже нев-
довзі центр літакобудування перемістився до 
Європи. Тут один за іншим будують літаки 
брати Ш.  і  Г.  Ву азен, А. Сантос-Дюмон, брати 
А.  і  М.  Фар ман, Л. Блеріо, Е. Ньюпор, Р.  Ено-
Пельтрі, Л. Бреге, А. Ро, Дж. Хевілленд, Ф. Хендлі 
Пейдж, А. Фоккер, Дж. Капроні та ін. В  основі 
їхніх конструкцій була схема братів Райт з пев-
ними вдосконаленнями. Перший в Європі пуб-

лічний політ на  аероплані  здійснив А.  Сантос-
Дюмон (23.10.1906; м. Париж, Франція). Це був 
літак  «14-bis» з двигуном власної конструкції. А. 
Фарман створив цілу серію літаків, які будува-
лися в різних країнах, у т. ч. в Рос. імперії. 
25.07.1909 франц. конструктор-льотчик Л. Бле-
ріо на моноплані «Блеріо ХІ» перелетів через 
протоку Ла-Манш із Франції до Англії. Найбіль-
ше поширення на той час отримали літаки 
«Ньюпор», які були у франц., англ., італ. і рос. 
ескадрильях. Створювалися також вертольоти, 
які могли підніматися лише на невелику висоту 
(у Франції їх будували брати Л.  і  Ж. Бреге, 
Ш. Ріше, П. Корню, в Україні — І. Сікорський, в 
Росії — Б. Юр’єв та ін.). Поряд з літальними апа-
ратами наземного базування конструювалися 
гідролітаки (А. Фарбера, Г. Кертісса, киянина 
Д. Григоровича та ін.). На теренах України сфор-
мувалося кілька центрів розвитку А. та повітро-
плавання — у Києві, Одесі, Харкові та Львові. 
Фундатором зародження А. в Україні стало 
створене 1909 Київське товариство повітропла-
вання, з якого вийшла найбільша в Рос. імперії 
кількість авіаконструкторів: Г. Адлер, Ф. Билін-
кін, Д. Григорович, В. Іор дан, О. Карпека, брати 
Касяненки (Іван, Андрій, Євген), О. Кудашев, 
П. Нестеров, О. Свєшников, І. Сікорський, Ф. Те-
рещенко, А.  Фальц-Фейн та  ін. Тут протягом 
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1909–1912 сконструйовано бл.  40 оригінальних 
літальних апаратів. Першим польотом літака 
«Кудашев-1» професора Київ. політех. ін-ту 

О. Кудашева 05.06.1910 фактично започатковано 
вітчизняну авіаеру. Наступними були польоти 
літаків конструкції Я. Гаккеля під Петербургом 
(06.06.1910), І. Сікорського у Києві (16.06.1910) 
та ін. Згодом на теренах Рос. імперії з’явилися 
літаки інших конструкторів, зокрема Д. Григо-
ровича, С. Слесарева, І. Стеглау, А. Пороховщи-
кова, В. Хіоні, С. Гризодубова. Знач ний внесок у 
популяризацію А. внесли перші пілоти — одеси-
ти М. Єфімов, С. Уточкін, уродженець Київщи-

ни Л. Мацієвич, кримчанин К. Арцеулов, росіяни 
М. Попов, А. Васильєв, Г. Алехнович, Є. Крутень, 
перший виконавець «мертвої петлі» і тарану 
П. Нестеров та ін. У березні 1913 І. Сікорський 
створив перший у світі чотиримоторний повітр. 
гігант під назвою «Руський витязь», а невдовзі 
удосконалений велетень — чотиримоторний лі-
так-біплан «Ілля Муромець» вантажопідйомніс-
тю 1,5 т (2  двигуни «Аргус» по 140 к. с. і 2 по 
125 к. с., розмах верхніх крил 31 м, опалювана ка-
біна та інші зручності). Цим започатковано но-
вий напрям у світовій А. — важке багатомоторне 
літакобудування. Літаки «Ілля Муромець» випус-
калися серійно в різних модифікаціях і застосову-
валися в період Першої світової війни. Окрім 
важких бомбардувальників, І. Сікорський ство-
рив у 1914–1917 легкі винищувачі, мор. розвід-
ник, лег кий розвідник-винищувач, двомотор-
ний винищувач-бомбардувальник і штурмовик, 
тобто практично повний парк літаків усіх типів, 
що їх використовували під час війни. Італія ста-
ла першою після Рос. імперії країною, яка масо-
во застосовувала в бойових діях багатомоторні 
бом бар дувальники, зокрема трьохмоторний 
(Kaп  роні Са.3), який випускався за ліцензією у 
Великій Британії та США.

Теор. базу для становлення і розвитку А. під-
готували видатні вчені, зокрема А. Ейфель, 
М. Жуковський, Дж. Кейлі, С. Ленглі, О. Лілієн-
таль, П. Маффіотті, Д. Менделєєв, С. Нежданов-
ський, Л. Прандтль, У. Філіпе, К. Ціолковський, 
С.  Чап лигін, О. Шанют та ін. Навколо М. Жу-
ковського об’єдналася велика група учнів і по-
слідовників, серед яких були О. Архангельский, 
В. Ветчинкін, О. Микулін, Б. Стечкін, А. Туполєв, 
Б. Юр’єв. 
У 1900-ті зародилася нова наука — аеродинамі-
ка, закладено основи теорії польоту, визначено 
принципи конструкції літака, його властивос-
тей, започатковано створення літакобудівних 
майстерень та фірм. 1909 у Франції їх було 
вже  7  — «Вуазен», «Блеріо», «Фарман», «Ено-
Пельтри» та ін., у Великій Британії — 5 («Юраба-
зон», «Клин», «Шорт» та ін.), у Німеччині — 
«Эйлер», «Калих», «Шадер» та ін. Авіац. фірми 
виникли в Італії, Бельгії. В Україні також працю-
вали авіац. майстерні, деякі з них стали авіац. 
заводами (Ф. Терещенка, А. Анатри). 1910-ті ха-
рактеризуються створенням значної кількості 
авіац. заводів, вдосконаленням авіац. техніки та 
пілотажу, широким застосуванням А. з військ. 
метою. Вперше літаки використані як бойові 
1911 у Триполітанії (Лівія) під час війни Італії з 
Туреччиною та 1912 на Балканах у війні Греції з 
Болгарією. 1914 найбільше літакобудівних заво-
дів мали Велика Британія — 76, Німеччина — 36, 
Франція — 35, США — 31, Італія — 22, Росія — 
12. Протягом Пер шої світової війни випускалася 
велика кількість літаків, створювалися нові 
зразки й модернізувалися вже існуючі. На поч. 
1914 авіаційний арсенал осн. країн — учасниць 
Першої світової війни налічував: Росія — 244, 
Німеччина — 232, Франція — 156, Італія — 35, 
Англія — 30 літаків. А вже наприкінці війни Ан-
глія мала 54553, Франція — 51143, Німеччина — 
47931, США — 16797, Італія — 15021 літак. Роз-
ширювалася й функціональне застосування А. 
Якщо на поч. війни літаки використовувалися 
переважно як розвідники й корегувальники арт. 
вогню, то з часом А. була розподілена на бомбар-
дувальну, винищувальну і мор. Наприк. війни 
літаки почали використовувати для штурмових 
дій проти наземних військ. Поліпшилися й 
льотно-тех. характеристики літаків: швидкість 
легких літаків збільшилася зі 100 до понад 
220 км/год, стеля польотів — від 2 до 7 тис. м, а 
потужність двигунів — від 60 до 300 к. с. (літак 
«Бреге-14»). Почали створювати суцільномета-
леві літаки (моноплан Г. Юнкерса) та ін.
Період між Першою і Другою світовими війнами 
відзначився потужним прогресом у розробці 
нових типів літаків, збільшенні їх швидкості, 
стелі польотів і потужностей двигунів, вдоско-
налені технології літакобудування та викорис-
танні А. як у мирних, так і у військ. цілях. Для 
цього зміцнювалися наявні та організовувалися 
нові авіац. фірми, акц. т-ва, конструкторські 
бюро, авіац. підприємства, н.-д. ін-ти. В Україні 
було сформовано Всеукр. т-во А. та повітропла-
вання України та Криму (1923), Укр. акц. т-во 
повітряних сполучень «Укрповітрошлях», у Ро-
сії — акц. т-во «Добролет» (1923), на основі яких 
утворилася єдина Всесоюзна авіакомпанія «Ае-
рофлот». У 1920–1930-ті відомими в СРСР були 
конструкторські бюро А. Туполєва, М. Полікар-
пова, В. Хіоні, Д. Григоровича, К. Калініна, П. Су-
хого та ін. Літаки різних класів і типів будували-
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ся переважно за схемою моноплана, із шасі, що 
прибирається у польоті, оснащені вдо ско нале-
ними бортовими приладами. У 1920-ті в різних 
країнах формувалася цивільна А. як галузь еко-
номіки. Її роль відчутно зросла у 1930-ті, коли А. 
почали застосовувати не лише для перевезення 
пошти, вантажів та пасажирів на внутрішніх і 
міжнар. авіалініях, але й у медицині, сільському, 
лісовому госп-вах, у санітарно-епідеміологіч-
них, рятувальних заходах. Важлива роль у роз-
витку цивільної А. належить пасажирським лі-
такам АНТ-3 (ПС-9) і К-5 (пасажирський і сані-
тарний варіанти), багатоцільовому У-2 (По-2). 
Створювалися авіац. вищі та середні навч. за-
клади, зокрема в Україні  — Харків. (1930) та 
Київ. (1933) авіац. ін-ти. У  1930-ті були роз-
роблені  реактивні двигуни. У  Великій Брита-
нії  Ф. Уїттл  запатентував такий двигун 1930, в 
Німеччині патент на свою  версію реактивного 
двигуна у 1936 отримав Х. Охайн. У  Харкові 
А.  Люлька створив проект реактивного турбо-
реактивного двигуна РТД-1 (1938), а 1940 в 
СРСР був здійснений політ ракетоплана «СК-9» 
конструкції С. Корольова. Першими побудова-
ними реактивними літаками стали, зокрема, 
нім. «Хейнкель Не 178» (1939), англ. «Глостер 
E  28/39» (1941), італ. «Кампіні-Капроні КК-1» 
(1940–1941), рад. «БІ-1» (1942). Застосування на 
літаках реактивних двигунів відкрило еру реак-
тивної А. У ці ж роки створювалися вертольоти. 
Кон структор Г. Фокке створив у Німеччині Фок-
ке-Вульф FW-61 (1937) та Фокке-Ахгеліс FA-223 
(1939), на яких були встановлені світові рекорди: 
висоти — 3427 м, швидкості — 123 км/год і даль-
ності — 109 км. У вересні 1939 І. Сікорський у 
США, куди емігрував 1919, підняв у небо свій 
перший вертоліт Воут-Сікорський VС-300 (S-
46). У наступні десятиліття вертольоти випус-
калися серійно, переважно в Німеччині, США, 
Великій Британії, Франції, СРСР, Італії, і все 
активніше використовувалися у цивільних та 
військ. сферах. Вчені успішно працювали над 
вирішенням складних авіац.-тех. питань — 
штопора літака (В. Пишнов, А.  Журавченко), 
проблему флатера (М. Келдиш, Є. Грос сман) та 
ін. Розгорталося буд-во аеропортів і аеровокза-
лів, вдосконалювалася їхня матеріально-тех-
нічна база. Тільки в Україні у 1930-ті діяло по-
над 30 аеро портів. На повітр. трасах експлуату-
валися транспортні, пасажирські та поштові 
літаки. У 1930-ті осн. літаками для пасажир-
ських перевезень у СРСР були Г-1 (АНТ-4), К-5, 
ПС-9 (АНТ-9), Г-2 (АНТ-6), АНТ-14, У-2. 
В СРСР були створені гігантські на той час лі-
таки АНТ-14 і АНТ-20, рекордні літаки АНТ-25 
і АНТ-37біс, бомбардувальники АНТ-40, ДБ-3, 
винищувачі І-15, І-16, І-153, гідролітаки (МБР-
2), різні легкомоторні літаки, навчальний літак 
УТ-2 та ін. На літаку АНТ-25 у 1937 були здій-
снені іст. перельоти з Москви до США (коман-
дири екіпажів В. Чкалов, М. Громов). В Україні 
у 1930-ті серійно випускалися літаки конструк-
тора К. Калініна (К-5), Д. Григоровича  (ІП-1), 
Й.  Немана (Р-10) і П. Сухого (Су-2). У 1934 в 
Севастополі було організовано дослідно-кон-
структорське бюро мор. літакобудування, в 
якому під керівництвом І. Четверикова був 
розроблений найменший у світі гідролітак, 
який 1935 експонувався на міжнар. виставці в 
м. Мілані (Італія). Серед закордонних літаків 
1930-х вирізнявся амер. пасажирський літак 

Дуглас DC-3. І. Сікорський у США розробив 
або керував розробкою 78 різних літальних 
апаратів, 72 з яких випускалися серійно.
У роки Другої світової війни розширився випуск 
поршневих літаків і почався розвиток реактив-
ної А. У серійне виробництво запускалися бом-
бардувальники Пе-8, Пе-2 В. Петлякова, бом-
бардувальник Іл-4 і штурмовик Іл-2 С. Іллюши-
на, винищувачі ЛаГГ-3 С. Лавочкіна, В. Горбуно-
ва, М. Гудкова, МіГ-1 та МіГ-3 А. Мікояна і 
М.  Гуревича, Як-1 О. Яковлєва, багатоцільовий 
літак Су-2 П. Сухого. Вже у 1942 СРСР виробляв 
більше літаків, ніж Німеччина; загалом за роки 
війни в СРСР було виготовлено понад 125 тис. 
літаків, у т. ч. нових конструкцій — Як-7Б, Як-9, 
Як-3, Ла-5, Ла-7, Іл-10, Ту-2. Серед осн. літаків 
нацистської Німеччини були перший серійний 
реактивний літак Мессершмітт Ме 262, вини-
щувачі Me 109 і Фокке-Вульф Fw190, бомбарду-
вальники Хейнкель Не.111, Юнкерс Ju88 та Ju87. 
Для бомбардування англ. міст застосовувалися 
літаки-снаряди Фау-1 з пульсуючим повітряно-
реактивним двигуном та балістичні  ракети 
Фау-2. Країни антигітлерівської коаліції широко 
використовували бомбардувальники, зокрема, 
англ. Хендлі Пейдж «Галіфакс», Авро «Ланкас-
тер», Де Хевілленд «Москіто» і амер. Боїнг В-17 
«Літаюча фортеця» і В-29, Консолідейтед В-24. 
Винищувальна А. включала англ. літаки Хокер 
«Харрикейн», Супермарин «Спіт файр», амер. 
Кертісс Р-40, Белл Р-39, Локхід Р-38, Норт Аме-
рикан Р-51, Ріпаблик Р-47 та ін. США, Велика 
Британія і Японія застосовували також палубну 
А. У Другій світовій війні вперше використали 

бортові радіолокатори для виявлення цілей та 
навігації. 1944 задля безпечного й упорядкова-
ного розвитку міжнар. цивільної А., координації 
міжнар. співробітництва з усіх питань діяльнос-
ті цивільної А. створено Міжнародну організа-
цію цивільної авіації (ІСАО). Наук.-тех. револю-

ція, яка розпочалася у сер.1940-х, в А. ознамену-
валася настанням ери реактивної техніки, поя-
вою авіалайнерів з надзвуком і широкофюзе-
ляжних літаків, застосуванням інформац. 
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технологій, автоматизованих систем управлін-
ня. У літакобудуванні почали застосовувати 
композиційні матеріали, потужніші й економні-
ші двигуни, інновації аеродинаміки, радіо- і 
світлотехніки, електроніки, авіоніки. У  Києві 
1952 розпочало роботу Дослідне конструктор-
ське бюро О. Антонова, де було створено серію 
класичних літаків — від багатоцільового Ан-2 до 
Ан-225, Ан-178. Газотурбінні двигуни, виготов-

лені в Україні на АТ «Мотор Січ» спільно з ДП 
«Івченко-Прогрес», піднімали в небо літальні 
апарати, створені в конструкторських бюро Ан-
тонова, Берієва, Іллюшина, Камова, Міля, Тупо-
лєва, Яковлєва, чеської компанії Aero Vodochody 
і китайської Hongdu. Посилену увагу почали 
приділяти авіац. безпеці, створенню тренажерів 
для пілотів тощо. Реактивні літаки, швидкість 
яких сягала 800 км/год, ставали основою військ. 
та цивільної А. З виходом на авіалінії перших у 
світі пасажирських реактивних комфортабель-
них багатомісних авіалайнерів [брит. Де Хевіл-
ленд  Комет DH-106 (1952), амер. Боїнг 707 
(1954), рад.  Ту-104 (1955),  франц.  Каравелла-1 
(1955) та ін.] почалися масові пасажирські авіа-
перевезення. На авіалініях України і СРСР ста-
вали до експлуатації нові пасажирські турбо-
гвинтові Іл-18, Ту-114, Ан-10, Ан-24 та тран-

спортні літаки АН-8, АН-12. Нарощувався ви-
пуск вертольотів великої вантажопідйомності 
(Мі-4, Як-24, Мі-6), а також легких багатоцільо-
вих (Ка-15, Ка-18). За кордоном початком масо-
вого виробництва вертольотів став випуск бага-
тоцільового вертольота Белл-47 (США, 1946). 
У наступні десятиліття з’я ви лися літаки нового 
покоління, серед яких найпопулярнішими були 
пасажирські магістральні Боїнг-747 (США) різ-
них модифікацій, Ту-154, Ту-154М,  Іл-62М, Як-
42, аеробус Іл-86, Іл-96 (СРСР, Україна). Почала 
активно формуватися бізнес-А. Серед військ. 
літаків нового покоління були винищувач F-16, 
винищувач-бомбардувальник F-111, літаки, ви-
готовлені з використанням техніки «Стелс», — 
винищувач F-117 і бомбардувальник В-2 
(США), військ.-транспортний Локхід С-5А, лі-
таки вертикального зльоту та посадки Харріер 
(Велика Британія), Як-38 (СРСР) та ін. В А. від-
бувалося послідовне нарощування швидкості 
літаків: створено літальні апарати, які  не лише 
долали звуковий ба р’єр, а й вийшли на рубіж 
швидкостей, що у рази перевищували швидкість 
звуку. Першим надзвуковим був політ літака 
Белл Х-1 (США, 1947). У 1970-ті були збудовані 
перші у світі пасажирські літаки з надзвуковою 
швидкістю: рад. Ту-144 (1975) та англо-франц. 
«Конкорд» (1976). Вони не набули поширення і 
були зняті з експлуатації з причини комерцій-
ної неспроможності, проте розробка нових 
проектів триває. Рекорд швидкості пілотовано-
го польоту з самостійною посадкою встановле-
но 1966 на гіперзвуковому літаку Х-15 (США) — 
6480 км/год. Перспективним напрямом розвит-
ку літальних апаратів стало створення систем, 
що об’єднують можливості А. та космонавтики, 
зокрема застосування повітряно-космічних і 
орбітальних апаратів багаторазового викорис-
тання — «Спейс Шаттл» (США), «Буран» 
(СРСР, Україна). Свідченням прогресу у тран-
спортній А. став перший у світі широкофюзе-
ляжний транспортний літак Ан-22 «Антей», 
створений О. Антоновим на ДП «Антонов» 
(Київ, 1964). Літак здатен піднімати 60 т, і 2016 
його відновлено для комерційних перевезень. 
Наступні транспортники короткого зльоту і по-
садки — Ан-72 і Ан-74 широко застосовувалися 
в економіці СРСР. У 1980-ті транспортна А. зба-
гатилася літаками-гігантами, створеними на ДП 
«Антонов» — Ан-124 «Руслан» (1982, довжина — 
69,1 м, вантажопідйомність до 150 т) і найбіль-
шим і найпотужнішим літаком у світі Ан-225 
«Мрія» (1988, довжина 84 м, вантажопідйомність 
понад 250 т), які й нині успішно літають на всіх 
континентах. Серед досягнень А. поч. 21 ст. — 
поява на пасажирських авіатрасах літаків-велет-
нів — двоповерхових аеробусів на понад 800 па-
сажиромісць (А3800), літаків на сонячній енергії 
(Сонячний імпульс-2; на крилах вмонтовано 
17 тис. сонячних елементів і літій-іонові акуму-
лятори), конвертопланів зі шидкістю в літаково-
му режимі понад 500 км/год, а у вертольотно-
му — до 200 км/год (V-22 Osprеy, США), екрано-
планів — апаратів, які  поєднують якості кора-
бля і літака (швидкість 400 км/год), безпілотної 
А. — безпілотних літаків різного застосування 
(вій ськ., цивільного, спецпризначення). Розро-
блялися нові конструкції гіперзвукових авіалай-
нерів, максимальна швидкість яких удесятеро 
перевищує швидкість звуку (12349 км/год), спро-
ектованих, зокрема, за технологіями ракетного 

Авіація. Літак Ан-225 «Мрія»

Авіація. Літак А-380
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двигуна,  прямоточного повітряно-реактивного 
двигуна і електромагнітного прискорення [літак  
Скрімр («Skreemr»), концепт канад. винахідника 
Ш. Бомбардьє]. З огляду на зростання обсягів 
перевезень А. і збільшення літаками кількості 
шкідливих викидів в атмосферу (бл. 2 % усіх ви-
кидів), набула актуальності тема екологізації А. 
шляхом створення літаків на енергії сонця, еко-
номічних двигунів та двигунів зі зменшеним 
викидом СО і шумовим порогом, електричних 
двигунів, що працюють на біопаливі та ін.

Літ.: Виноградов Р. И., Пономарев А. Н. Развитие са-
молетов мира. Москва, 1991; Соболев Д. А. История само-
летов. 1919–1945. Москва, 1997; Троценко А. М. Історія 
цивільної авіації України. Київ, 2004. 

В. М. Гребенніков

Авідом́, Мена́хем [івр. מנחם  .справж ;אבידום, 
прізв. Малер-Калькштайн (Mahler-Kalkstein); 
06.01.1908, м. Станіслав, тепер Івано-Фран-
ківськ, Україна — 05.08.1995, м. Тель-Авів, Ізра-
їль] — композитор, педагог і муз. критик, почес. 
доктор музикознавства Лондон. ін-ту приклад-
них досліджень (1991). Мати А. — племінниця 
австр. композитора Г. Малера. У 1925 родина 
виїхала до Палестини. Вивчав композицію в Па-
риз. консерваторії (1928–1931, клас А. Рабо). У 
1931–1934 — інспектор деп. шкільної освіти в 
Єгипті, з 1935 викладав муз. дисципліни в Тель-
Авіві (1937–1945 — у консерваторії). 1945–
1952 — ген. секретар Ізраїл. філарм. оркестру, 
1952–1955 — радник з питань мист-ва в Мініс-
терстві туризму Ізраїлю. У 1955–80 — ген. ди-
ректор Асоціації композиторів, авторів і муз. 
видавців Ізраїлю, голова Спілки композиторів 
Ізраїлю (до 1971), а 1982 обраний почес. головою 
останньої. Композитор. письмо А. вирізняється 
інтонаційним синтезом стиліст. елементів музи-
ки Сходу з євр. фольклором (зокрема, вияскрав-
ленням танц. фольк. ритміки). Автор 10 симфо-
ній, першої ізраїл. опери на іст. тему «Олексан-
дра з династії Хасмонеїв» (1959), опер «Із роду в 
рід» (1955), «Крутій» (1967), «Нове вбрання ко-
роля» (1976), драм. сце ни «Печера Іодфата» 
(1978), радіоопери «Про щання» (1969), балету 
«Перлина і корал» (1971); низки інструмент. тво-
рів — Концертіно для скрипки і камерного орке-
стру (1972) тощо. Вплив експресіоніст. школи 
А. Шенберга відчутно в Квінтеті для духових ін-
струментів (1938), «Енігмі» для духових і удар-
них (1962). Елементи сх. фольклору використано 
в «Пасторалі» й «Хорі» з 1-ї Симфонії, «Скерцо» 
з 3-ї Симфонії, друзькому танці «Дебка» з фіналу 
5-ї Симфонії. Лауреат багатьох премій з муз. 
мист-ва, у т. ч. Держ. премії Ізраїлю (1961).

Літ.: Who’s who in Israel and in the Work for Israel 
Abroad. Tel Aviv, 1972; Jaffe K. Solo Vocal Works on Jewish 
Themes:  A Bibliography of Jewish Composers. New York, 
2011.

М. Я. Кузик

Аві́дья [санскрит अविद्या (avidyā) — відсутність 
знання, невідання]  — 1)  Поняття в індійській 
філософії, яке означає незнання, що є причиною 
неадекватного сприйняття світу та перешкод  
жає осягненню сутності буття. Відіграє важливу 
роль в усіх індійських реліг.-філос. системах, де 
розглядається переважно в гносеологічному 
кон тексті й тлумачиться як невміння відрізняти 
вічну й істинну реальність від плинної й штуч-
ної. У філос. школі санкх’ї А. виступає причиною 

страждань; в ньяї — обумовлює тотожність Ат-
мана з тілом і псих. функціями; в йога — є од-
нією з п’яти клеш (забруднень) свідомості, які 
заважають зосередженню й звільненню тощо.
2) У буддизмі А. також є одним із головних зать-
марень, що обумовлює зв’язаність людини з іс-
нуванням й заважає досягненню нірвани. А., ра-
зом із гординею та гнівом, є основним коренем 
зла та опорою для всіх несприятливих станів. 
Вона стимулює процес конструювання хибних 
концепцій, наслідком яких є нездатність людини 
розпізнавати мінливість існування. Щоб позба-
витися від А., згідно з буддійським ученням, не-
обхідно культивувати інтуїтивну мудрість 
(праджня) через практику самоусвідомлення, 
терпіння та медитацію. Найважливіша умова 
звільнення від А. — глибоке розуміння й дотри-
мання чотирьох шляхетних істин: а)  існує 
страждання; б) існує причина страждань — ба-
жання; в) існує припинення страждань — нір-
вана; г)  існує засіб повного позбавлення від 
страждань — Восьмеричний шлях самовдоско-
налення.

Літ.: Исаева Н. В. Авидья // Индийская философия. 
Москва, 2009; Саух Ю. П. Філософія буддизму. Глобаліза-
ційний вимір. Київ, 2009; Лысенко В. Г. Авидья // Филосо-
фия буддизма. Москва, 2011.

Ю. П. Саух

Аві́жюс, Йо́нас (Avyžius, Jonas; 16.05.1922, с. Мед-
гінай, тепер Йонішкіського р-ну Шауляйського 
повіту, Литва — 07.07.1999, м.  Вільнюс, Лит-
ва) — письменник. 1996 був обраний депутатом 
Сейму. У зб. оповідань і повістей 1940–1960-х, 
драмі «Білі верби» («Baltieji gluosniai»; 1954), ро-
мані «Село на роздоріжжі» («Kaimas kryžkelėje»; 
1964) відобразив соц. зміни в лит. селі після при-
єднання Литви до СРСР. Тема роману «Скляна 
гора» («Į stiklo kalną»; 1961) — соц. і морал. крах 
людини, яка втратила зв’язок із людьми, що її 
оточують. Роман «Втрачена домівка» («Sodybų 
tuštėjimo metas», кн. 1–2, 1970; кн. 3, 1987–1988) 
присвячено подіям Другої світової війни. Розви-
ваючи реаліст. напрям у лит. прозі, А. поглибив 
психологізм і аналітичність нового лит. роману. 
Писав також твори для дітей. Укр. мовою його 
твори переклали В. Петровський, О. Градауске-
не, М. Чередниченко.

Тв.:  Ук р.  п е р е к л.  — Втрачена домівка. Київ, 1976; 
Вісім ляльок з дому Топотухи. Київ, 1980; Пригоди та по-
ходеньки Барда. Львів, 2009. 

Літ.: Bučys A. Jonas Avyžius. Kaunas, 1990.

Аві́зо (італ. аvviso — повідомлення, поперед-
ження) — 1) Офіц. повідомлення про виконання 
банком узгодженої банк., торг. або товарної опе-
рації, яке надсилають від одного контрагента 
до ін. Сповіщає про дебетові та кредитні записи, 
залишок коштів на рахунку, виплату переказів 
тощо, містить відомості про дату, вид операцій, 
суму, номер рахунку, адресанта та адресата; 
оформлюється на спец. бланку. Існують дебето-
ве А., кредитове А., сповіщення про депозит, 
повідомлення про переказ, вилучення з обігу та 
ін. Функцію А. можуть виконувати копії розра-
хункових, фін., торг. та ін. документів, що є під-
ставою для проведення розрахунків. 
2) Невеликий корабель, що застосовувався для 
розвідки та посильної служби у 18–19 ст. 

Літ.: Балабанов А. И. Банки и банковское дело. Санкт-
Петербург, 2007.

Авідом Менахем

Авіжюс Йонас
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А́віла, Арту́р (порт. Ávila, Artur; повне ім’я — 
Авіла Кордейру де Мело, Артур; порт. — Ávila 
Cordeiro de Melo, Artur; нар. 29.06.1979 в 
м.  Ріо-де-Жанейро, Бразилія); —  математик, 
фахівець в обл. динамічних систем та спектр. 
аналізу. Спеціалізується з речової та комплек-
сної динаміки, спектр. теорії Шредінгера опера-
тора, більярдів, гіперболічних систем. Отримав 
докт. ступінь у 2001 в Ін-ті чистої і прик ладної 
математики у Ріо-де-Жанейро під керівництвом 
Велінгтона де Мело. З 2003 працює в Нац. центрі 
наук. досліджень у Франції на посаді директора 
з досліджень. Наук. здобутки А.: в області одно-
вимірної речової та комплексної динаміки йому 
належить реалізація принципу ренормалізації 
з’ясування фрактальної структури множин Жу-
ліа; в області спектр. теорії оператора Шрьодін-
гера — опис фазових переходів між дискретним 
і абсолютно безперервним спектрами одночас-
тотного оператора Шрьодінгера; в області теорії 
більярдів  — доведення гіпотези щодо ергодич-
ності відображення перестановки інтервалів і 
аналогічного результату для многокутних бі-
льярдів; в області теорії гіперболічних систем — 
стійка ергодичність типових частково гіпербо-
лічних систем. Нагороди, отримані  А.: золота 
медаль Міжнар. мат. олімпіади (1995); Премія 
Салема (2006); стипендія Мат. ін-ту Клея (2006); 
премія Європ. мат. т-ва для молодих математи-
ків (2008), премія Ж. Ербрана франц. АН (2009), 
премія М. Бріна за внесок у математику динаміч-
них систем (2011), премія Браз. мат. т-ва (2013), 
премія Всесвітньої АН з математики (2013). 
У  2014 на Міжнар. конгресі математиків став 
першим поміж латиноамериканців лауреатом 
премії Філдса.

Пр.: Avila А., Jitomirskaya S. Solving the Ten Martini 
Problem // Lecture Notes in Physics. 2006. № 690; Avila A,  
Jitomirskaya S. The Ten Martini Problem // Annals of Mathe-
ma tics. 2009. Vol. 170. Issue 1; Dynamics of renormalization 
operators // Proceedings of the International Congress of Ma-
the maticians. Hydeboard, 2010. Vol. 1.

Літ.: 5th European Congress of Mathematics, Amster-
dam, the Netherlands, July 14–18, 2008; Математическое 
просвещение. Третья серия, вып. 19. Москва, 2015. 

Є. В. Кудінов

А́віли старе ́ мі́сто та око ́лиці (ісп. Ciudad vieja 
de Ávila e iglesias extramuros, букв. — cтаре міс-
то Авіла і церкви поза муром) — іст. частина 
міста Авіли, адм. ц. однойменної провінції в 
Іспанії, об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО 
(1985). Єдиний в Європі повністю вцілілий за-

хисний мур роман. періоду, центр старого 
міста з численними пам’ятками, обмежений 
ним, а також церкви Сан-Вісенте (San Vicente), 
Сан-Педро (San Pedro), Сан-Андрес (San An-
drés) і Сан-Сегундо (San Segundo), розташова-
ні ззовні. Захисні стіни завширшки 3 м, за-
гальною довжиною понад 2500 м, мають 88 на-
півкруглих зубчастих веж та 9 брам. Їх було 
зведено в 11–14 ст. на місці рим. та араб. укріп-
лень. У середні віки фортечні стіни захищали 
рицар. казарми, про що нині нагадують роз-
кішні палаци. Влада м. Авіла в 19 ст. ініціюва-
ла знесення захисного муру, проте через брак 
коштів відмовилася від цієї ідеї. Нині ж іст. 
фортечні стіни вважаються гордістю міста. 
У  2007 ЮНЕСКО розширила свій патронат 
також на церкви Сан-Хосе (San José), Санто-
Томас (Santo Tomás), Сан-Мартін (San Martin), 
Санта-Марія де ла Кабеса (Santa María de la 
Cabeza) та Сан-Ніколас (San Nicolás) старої 
частини м. Авіла. 

Аві́лов, Ві́ктор Васи́льович (рос. Авилов, Вик-
тор Васильевич; 08.08.1953, м. Москва, тепер 
РФ — 22.08.2004, м. Новосибірськ, РФ, похов. у 
Москві) — актор театру і кіно, засл. арт. Росії (з 
1993). Закінчив Моск. індустр. технікум (1972). 
Профес. актор. освіти не мав. Працював водієм і 
водночас виступав у самодіяльній трупі «Театр 
на Південному Заході» (м. Москва, з 1985 — На-
родний театр, з 1991 — Держ. «Театр на Півден-
ному Заході»). З 1979 — актор цього театру (зок-
рема, 1987 був на гастролях у Києві). У 2000-ті 
також грав у Держ. театрі націй, Рос. незалежно-
му театрі, Театрі клоунади, Театрі «Арт-хаус» 
(усі  — у Москві). Актор сильного природного 
темпераменту, майстер перевтілення. Ролі в теа-
трі: Кочкарьов («Одруження» М. Гоголя; 1975), 
Мольєр (однойменна п’єса М. Булгакова; 1980), 
Генріх, Ланцелот («Дракон» Є. Шварца; 1981), 
Беранже («Носороги» Е. Йонеско; 1982), Воланд 
(«Майстер і Маргарита» за М. Булгаковим; 1993), 
Актор («На дні» М. Горького; 1996) та ін. Вико-
нання А. ролі Гамлета в однойменній п’єсі 
В.  Шекспіра (1984) дістало схвальні відгуки 
брит. преси на Единбур. театр. фестивалі. Філь-
мографія А. нараховує понад 30 фільмів. Знімав-
ся на укр. кіностудіях («В’язень замку Іф», 1988, 
за романом А. Дюма «Граф Монте-Крісто»; 
«Мистецтво жити в Одесі», 1989; «Муш кетери 
двадцять років потому», 1992, усі — Одеська кі-
ностудія, режисер — Г. Юнгвальд-Хількевич; 
«Смиренне кладовище», 1989, Київ. кіностудія 

Авіла Артур

Авіли

 Авілов Віктор Васильович
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худ. фільмів ім. О. Довженка, режисер В. Саве-
льєв). Зіграв роль художника Платона Андрійо-
вича в першому рад. містичному трилері «Пан 
оформлювач» (1988; за мотивами оповідання 
О.  Гріна «Сірий автомобіль»). Останні ролі у 
кіно — Хват, Коваль («Легенда про Кощія, або 
В пошуках тридесятого царства»; 2004). На по-
чатку 2000-х А. як режисер поставив кілька ви-
став. У 2002 створив власну театр. школу. Про А. 
знято документ. фільми: «Віктор Авілов. Смерть 
Монте-Кристо» (2007), «Віктор Авілов. З Волан-
дом я розрахувався» (2013).

Літ.: Аникст А. «Гамлет», заново открытый // Теа-
тральная жизнь. 1986. № 3; Старосельская Н. Объяснение 
в любви в алфавитном порядке: А, Б, В… // Театр. 1993. 
№ 8; Шведова Н. Победитель дракона // Меценат и мир. 
2000. № 11–13.

Т. Д. Мороз

Аві́лов, Мико́ла Ві́кторович (06.08.1948, м. Оде-
са) — спортсмен, легкоатлет (десятиборство), 
тренер, засл. майстер спорту. Тренувався і ви-
ступав за «Динамо» (Одеса), вихованець тренера 
В. Кацмана. З 1964 — член юнацької збірної 
СРСР з багатоборства. Закінчив юрид. ф-т Одес. 
держ. ун-ту. 1968 на Іграх ХІХ Олімпіаді у Мехі-
ко зайняв 4 місце. Чемпіон Ігор XX Олімпіади 
(Мюнхен; 1972) з новим світовим рекордом — 
8454 очки, бронзовий призер Ігор XXІ Олімпіа-
ди (Монреаль; 1976). У 1975–1976 — чемпіон 
СРСР з багатоборства. Не пройшов відбір на 
Ігри ХХІІ Олімпіади у Москві (1980), завершив 
спортивну кар’єру і став тренером. Працював 
наставником, як в Україні, так і за її межами 
(Ірак, Китай, Єгипет, Сейшельські о-ви). Пра-
цює у відділенні Одес. обл. федерації легкої атле-
тики. Депутат Одес. обл. ради (з 2015). Нагоро-
джений орденом Трудового Червоного Прапора 
(1972, 1976), медаллю «За трудову відзнаку», 
Грамотою Президії Верховної Ради СРСР (1976). 
У 1974 про нього знято докум. фільм «Два дні 
Миколи Авілова» (реж. Е. Даргольц).

Пр.: Десятиборці. Київ, 1980.
Літ.: Башкатов А. В. Н. Авилов. Москва, 1974; Ма-

лов В. И. Сто великих Олимпийских чемпионов. Москва, 
2006.

В. І. Бобровник

Аві́лов, Миха́йло Іва ́нович (рос. Авилов, Миха-
ил Иванович; 18.09.1882, м. Санкт-Петербург, 
тепер РФ — 14.04.1954, м. Санкт-Петербург, 
РФ)  — живописець батального та іст. жанру, 
член Академії мист-в СРСР (з 1947), нар. ху-
дожник РРФСР (з 1953). З 1893 навчався у Ри-
сувальній школі «Товариства заохочення мис-
тецтв» (м. Санкт-Петербург). У 1903 почав від-
відувати студію гравера-офортиста Л. Дмитріє-
ва-Кавказького, але граверною справою не за-
хопився і став вільним слухачем Петербур. 
академії мист-в, де навчався у майстерні 
Ф. Рубо — художника-баталіста, засновника рос. 
школи панорамного живопису. З 1910 А. продов-
жив навчання у класі майстра батального та ані-
маліст. жанрів укр. походження М. Самокиша. 
Під час навчання А. брав участь у виставках 
Академії мист-в і Т-ва ім. А. І. Куїнджі. У 1913 А. 
закінчив Академію мист-в, отримавши звання 
художника за іст. полотно «Царевич на прогу-
лянці». 1914 з початком Першої світової війни А. 
пішов добровольцем до армії. На фронті А. у 
вільні хвилини робив замальовки («Артилерій-

ський обстріл спостережного пункту неприяте-
ля»; 1914–1917 та ін.), які публікував у ілюстр. 
петербур. журн. «Ніва» та «Сонце Росії». Після 
революції 1917 А. виїхав до Сибіру, співпрацю-
вав з вид-вами, театрами, викладав у худ. шко-
лах Тюмені, м. Іркутська, м. Барнаула. 1921 по-
вернувся до м. Петрограда й викладав спочатку 
в школі Т-ва заохочення мист-в, а потім в Акаде-
мії мист-тв. У 1922–1930 викладав у Худ.-про-
мисл. технікумі (тепер Санкт-Петербур. худ. уч-
ще ім. М. Реріха. З 1923 А. — член Асоціації ху-
дожників революційної Росії. У 1920-ті А. напи-
сав низку картин: полотно «Тарас Бульба з сина-
ми» (1922), кілька істор. полотен («Робітники 
привозять Пугачову гармати»; 1924) та картин 
на тематику громадян. війни 1918–1922 («Роз-
зброєння частин колчаківської армії», «Сибір-
ські партизани», обидві — 1926; «Прорив поль-
ського фронту Першою кінною армією в 1920 
році», 1928). Водночас А. активно працював у 
галузі книжкової графіки та плакату. У 1930-ті 
А. писав істор. та батальні полотна («Взяття 

станції Касторна», 1930; «Танки на маневруван-
ні», 1934), разом з колективом художників брав 
участь у створенні панорами «Штурм Переко-
пу» (1934–1940), основні експонати якої були 
втрачені під час евакуації музейних зібрань Сім-
ферополя у жовтні 1941. Під час нападу гітлер. 
Німеччини на СРСР до грудня 1941 А. перебував 
у блокадному Ленінграді, потім потрапив до ева-
куації. У найзапекліші дні війни розпочав писа-
ти монумент. патріот. полотно «Поєдинок Пере-
світа з Челубеєм на Куликовому полі» (1943). За 
цю роботу в 1946 А. отримав Держ. (тоді Сталін-
ську) премію першого ступеня. У післявоєнний 
час репродукція роботи А. включалась до шкіль-
них підручників. Крім істор. та батальних робіт, 
у творчому спадку А. є низка анімаліст., пейзаж-
них, жанрових композицій («Міст», «Вершник», 
«Московська трійка», «Кінь, запряжений в сан-
чата», «Пермська баба» та ін.), які демонструють 
широту творчого обдарування художника та різ-
номанітність творчих й худ. прийомів. З 1947 до 
кінця життя А. викладав у ленінград. Ін-ті живо-
пису, скульптури та архітектури ім. І. Ю. Ре піна. 
Був нагороджений орденом Трудового Червоного 
прапору (1941) та медаллю «За доблесну працю у 
Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».
Роботи А. зберігаються у багатьох музеях (Тре-
тьяковській галереї, Держ. музеї історії мист-тв 

Авілов М. І. Поєдинок 
Пересвіта з Челубеєм на 
Куликовому полі, 1943

Авілов Микола Вікторович
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ім. Пушкіна, Рос. музеї, Музеї Червоної армії, 
Пермській картинній галереї, Іркут. обл. худ. 
музеї) та громад. і приватних колекціях. Твори 
А. мають у своїх зібраннях і деякі укр. музеї, зо-
крема, Дніпропетр. худ. музей, Дніпропетр. нац. 
істор. музей ім. Д. Яворницького, Миколаїв. худ. 
музей ім. В. В. Верещагіна.

Літ.: Бродский В. М. И. Авилов. Москва, 1956.
Л. Л. Корнєєва

Аві́лова, О́льга Матві́ївна (Авилова, Ольга Мат-
веевна; 10.09.1918, м. Бежиця Брян. обл., РФ — 
29.12.2009, м. Київ, Україна) — хірург, учений-
медик у галузі торакальної хірургії та пульмоно-
логії. Мед. освіту здобула в Смолен. мед. ін-ті 
(1941); від 1941 до 1945 хірург польового госпі-
талю — у діючій армії; з 1945 — хірург, а потім 
зав. хірургічного від-ня Брян. обл. лікарні; з 1955 
працювала в Київ. ін-ті вдосконалення лікарів 
на каф. торакальної хірургії (тепер Нац. мед. ака-
демія післядипломної освіти); 1960 захистила 
канд. дис. «Чрезплевральные резекции при опу-
холях пищевода и кардии», а в 1971 — докт. «Ре-
зекция и пластика бронхов и медиастинальной 
трахеи»; з 02.01.1975 очолила каф. пульмонолоґії 
у Київ. ін-ті вдосконалення лікарів; 1975 за ініці-
ативою А. створено Київ. міський пульмонол. 
центр, у 1976 — організовано службу спеціалізо-
ваної невідкладної допомоги у разі травми гру-
дей, спонтанного пневмотораксу, чужорідних 
тіл дихальних шляхів та стравоходу, деструк-
тивної пневмонії у дітей.
Доктор мед. наук (1974), професор (1975); Засл. 
лікар УРСР (1962); Засл. діяч науки УРСР (1982); 
лауреат Держ. премії СРСР (1974); авторка по-
над 300 наук. публікацій, зокрема 3 монографій, 
10 авторських свідоцтв на винаходи. Основні 
напрями наук. діяльності — реконструктивно-
відновна хірурґія органів дихання та стравохо-
ду; розроблення та застосування одномомент-
них реконструктивних операцій на трахеї та 
гортані, способи формування полібронхіальних 
анастомозів при доброякісних пухлинах брон-
хів, метод мембранорафії при експіраторному 
стенозі трахеї та ін. варіанти пластичних опера-
цій на бронхах і трахеї. Наук. консультант та ке-
рівник 3 докторських і 16 кандидатських дисер-
тацій.

Пр.: Торакоскопия в неотложной грудной хирургии. 
Киев,1986; Хронические фистулы пищевода. Киев, 
1987.

Літ.: 90 років Національній медичній академії післяди-
пломної освіти імені П. Л. Шупика (1918–2008). Київ, 2008; 
К 95-летию со дня рождения Ольги Матвеевны Авиловой // 
Хірургія дитячого віку. 2013. № 2 (39); Червяк П. І., Крижев-
ський В. В., Коряка П. О. Лікарня «Медмістечко». Київська 
міська клінічна лікарня № 6. Хроніка поступу. Київ, 2013.

П. І. Червяк

Авіньйо́н (Avignon) — місто на Пд. Сх. Франції, 
адм. ц. департаменту Воклюз у регіоні Про-
ванс — Альпи — Лазуровий берег. Розташоване 
на р. Роні, у зоні впливу середземномор. клімату. 
Тер. — 64, 78 км2. Нас. — 91 250 осіб, з передміс-
тями — 445 501 особа (2012, перепис). 
Засн. римлянами у 2 ст. до н. е. як м. Авенніон 
(лат. Avennion, Avenio — річкове місто або місто 
сильних вітрів). З 737 А. належав до Франкської 
д-ви. У 1177–1185 збудований міст Сен-Бенезе, 
зведений міський мур. 1309–1378 місто було ре-
зиденцією рим. пап (див. Авіньйонське полонен-
ня пап). У Середні віки в А. засн. школа живо-
пису, відома як «авіньйонська» (художники 
Н. Фромен, С. Мартіні, М. де Джованетті, Е. Ша-
ронтон). У 14 ст. А. став наук. центром, 1303 тут 
засн. ун-т (див. Авіньйона і Воклюза універси-
тет). У 1791 місто приєдналося до Франції, з 
1793 — у складі департаменту Воклюз. Залізни-
ця від Парижа до Марселя, прокладена у сер. 
19 ст., ствердила становище А. як торг. центру. 
У  сер. 19  ст. А. став одним з центрів літ. руху 
фелібрів. У місті розташовані підприємства і 
установи, повязані з розвитком високих техно-
логій у галузі с.-г. і харчової пром-сті (технопо-
ліс «Агропарк», регіональний центр Нац. ін-ту 
агрономічних досліджень) та інформаційних 
технологій. А. — торг. центр (нац. оптовий ри-
нок с.-г. продукції: вина, фрукти, овочі), транс-
порт. вузол (станція швидкісної з-ці, аеропорт 
Авіньйон — Прованс), турист. і культ. центр. 
З 1947 — місце проведення Авіньйонського фес-
тивалю.
Пам’ятки архітектури Авіньйона історичного 
центру входять до складу Світової спадщини 
ЮНЕСКО. Інші пам’ятки архітектури: Пале де 
Рур (Le Palais du Rour; 1469, тепер Музей нар. 
мист-ва і традицій, Центр документації з етно-
логії, б-ка), церква Сен-Аґріколь (L’Eglise Saint-
Agricol; 14 ст.), монастир целестинців (Le couvent 
des Célestins; 1394–1424), бібліотека (14  ст.), 
церква Сен-Дідьє (L’Eglise Saint-Didier; 1356–
1359), ратуша (середина 19 ст.) тощо. Музеї: 
Кальве (Le musée Calvet; засн. 1833, археологія, 
мист-во 18 ст.), Петі Пале (Petit Palais; засн. 1976, 
один із найбільших в Європі музеїв середньовіч. 
мист-ва), фундація Анґладон-Дюбрюжо (Angla-
don-Dubrujeaud; засн. 1996, картини Ван Гога, 
Дега, Модільяні, Сезанна, Піссаро та ін.), Вулан 
(Vouland; засн. 1982, меблі, фаянс, порцеляна, 
ювелірні вироби, килими, живопис), будинок 
Ж. Вілара (засн. 1979, сценічні костюми, афіші, 
документи про режисера і засновника театр. 
фестивалю), музей геології та природничої істо-
рії Рек’ян (Requien; засн. 1940; гербарій 300 тис. 
зразків) та ін. В А. тривалий час жив і працював 
Ф. Петрарка, народилися П. Булль, М.  Матьє, 
О. Мессіан.

Літ.: Guide du voyageur ou Dictionnaire historique des 
rues et des places publiques de la ville d’Avignon. Avignon, 
1857; Sellier J. Atlas historique des provinces et regions de 
France: genèse d’un peuple. Paris, 1997; Vaucluse. Paris, 2001.

 С. В. Глухова

Авілова Ольга Матвіївна

 Авіньйон
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Авіньйо ́на істори ́чний центр: Папський па-
лац, ансамбль єпископської резиденції, Авінь-
йонський міст (франц. Centre historique d’Avig-
non: Palais des Papes, ensemble épiscopal et Pont 
d’Avig non) — пам’ятки архітектури французько-
го м. Авіньйон, об’єкт Світової спадщини 
ЮНЕСКО (з 1995).
Папський палац (Le Palais des Papes), найбіль-
ший в Європі сакральний арх. комплекс, збудо-
вано 1335–64 за часів правління пап Бенедик-
та ХІІ і Климента VІ франц. арх. П. Пуассоном і 
Ж. де Лув ром на скелястому пагорбі, де раніше 
розташовувався Єпископ. палац. Одна з най-
більших середньовічних готичних споруд Євро-
пи (заг. площа 15 тис. м2). Палац водночас був 
церквою, резиденцією та замком. За часів прав-
ління пап у Авіньйоні (див. Авіньйонське поло-
нення пап) неодноразово добудовувався. У но-
вому палаці спорудили каплицю для проведення 
папських богослужінь, звели нові башти. Замок, 
каплиці оздобили фресками (італ. худ. М. Джо-
ваннетті), килимами та гобеленами, готичними 
меблями, скульптурами й дерев’яними стелями. 
За часів правління пап Інокентія VI та Урбана V 
завершилось оформлення внутрішнього по-
двір’я. У 17–18 ст. палац був резиденцією легатів 
та віце-легатів. 1791 у роки Французької рево-
люції папський палац зазнав грабувань і плюн-
друвань. Попри те, що 1840 він був занесений до 
списку істор. монументів Франції, 1810–1906 
його використовували як військ. казарми, а 
1811–1871 в одній з частин палацу розташовува-
лася в’язниця. 1907 у його стінах було відкрито 
нац. музей. Тут також розташовані Архіви де-
партаменту Воклюз (з 1883), Музей Старого 
Авіньйона і графства Венессен (з 1924), Міжнар. 
центр конгресів (з 1976). З 1947 щороку тут від-
бувається Авіньйонський фестиваль.
Поряд з Папським палацом розташований архі-
тект. ансамбль споруд колишньої єпископ. рези-
денції: площа палацу з фасадом будинку Монет-
ного двору, Малий палац, собор Нотр-Дам де 
Дом (Notre-Dame-des-Doms), міський фортеч-
ний мур. У 14 ст. площу займали будинки, лише 
у 16–17 ст. вона стала набувати сучасного вигля-
ду. 1614 навпроти Папського палацу зведено 
Монетний двір, будинок у стилі італ. бароко, на 
фасаді — герб родини кардинала Борґезе (те-
пер — Консерваторія). Неподалік розташовуєть-
ся Малий палац (Petit Palais), колишня резиден-
ція архієпископа (14 ст.; заг. площа 300 м2). 

З 1976 тут діє музей, в якому зібрана унікальна 
колекція з 300 творів італ. і провансальського 
живопису і скульптури. Поряд розміщується 
кафедральний собор Нотр-Дам де Дом, назва 
якого, за одним із припущень, походить від лат. 
Domo episcopali — Будинок єпископа. Перша 
згадка про собор датується 1037, освячено 1111. 
Нова споруда будувалася у 12 ст. За час перебу-
вання в Авіньйоні пап у соборі проводилися най-
важливіші реліг. церемонії. Усередині церква має 
просторе приміщення, до якого в 14–16 ст. добу-
довано бокові капели. Тут розміщена гробниця 
папи Бенедикта ХІІ та надгробок Іоанна ХХІІ. 
Апсида, повністю перероблена у 1600, освітлю-
ється п’ятьма вікнами. Портик оздоблено рельєф. 
колонами та коринф. капітелями. Собор вивер-
шується незвичним роман. куполом з величез-
ною позолоченою статуєю Діви Марії (1859). За-
чинений під час Французької революції, знов 
освячений у 1822. Поблизу розташовується ко-
лишній міський мур (збудовано 1357–1372; довж. 
4 км; вис. 8 м; зруйновано 1411, відновлено 1860 
архітектором Е. Е. Віолле-ле-Дю ком).
За ним на річці Рона зберігся зруйнований арко-
вий кам’яний міст Сен-Бенезе (Le pont Saint-
Bénezet). За легендою, міст збудував пастух Бе-
незе за наказом Бога (буд-во завершилося 1185). 
Він мав 900 м довжини та складався з 22 арок. 
Тоді це був єдиний міст через Рону від Ліона до 
Середземного моря. Неодноразово руй нувався, 
зокрема, через повінь. Від 17 ст. не використову-
ється. На сьогодні залишилося 4 арки і каплиця. 
Міст відомий також завдяки франц. нар. пісні 
15 ст. «Sur le Pont d’Avignon» («На Авіньйонсько-
му мосту»). 

Літ.: Girard J. Évocation du vieil Avignon. Paris, 1959; 
Provence, Côte d’Azure. Paris, 2000; Vaucluse. Paris, 2001.

Авіньйона історичний 
центр. Нотр-Дам-де-Дом

Авіньйона історичний 
центр. Папський палац

Авіньйона історичний 
центр. Міст Сен-Бенезе
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Авіньйо́на і Воклю ́за університе ́т (франц. 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse) — 
держ. навч. і наук.-дослідницький заклад, роз-
ташований у м. Авіньйоні (деп. Воклюз, рег. Про-
ванс — Альпи — Лазуровий берег, Франція). 
Ун-т у м. Авіньйоні заснували 1303 папа рим-
ський Боніфацій VІІІ і король Сицилії, граф 
Прованський Карл ІІ, об’єднавши для цього 
кілька шкіл. В ун-ті було 4 ф-ти. Під час Великої 
франц. революції ун-т було ліквідовано декре-
том від 15.09.1793. У 1963 в Авіньйоні було утво-
рено Центр вищої літ. освіти, у 1967 його пере-
творено на Літ. університет. колеж, а 1972 утв. 
Університет. центр. Сучас. А. і В. у. було ут ворено 
декретом від 17.07.1984; тоді він мав у складі 
3 ф-ти (л-ри і гуманітарних наук; точних і при-
родничих наук; прикладних наук і мов), навча-
лося 2 тис. студентів. Розвиток ун-ту продов-
жився з утворенням Університет. ін-ту техноло-
гії (1990), ф-ту юрид., політ. і екон. наук (1991), 
Ін-ту інформ. технологій (1992). У 1997 ун-т пе-
реїхав у приміщення архіт. па м’ят ки 18  ст. — 
кол. лікарні Святої Марти, розташованої у цен-
трі міста. У 2006 відкрито два нових приміщен-

ня: спортивний комплекс у центрі міста і «Полюс 
аграрних наук» у кампусі Агропарку. Сучасний 
ун-т — взірець поєднання функціональності та 
естетизму, традицій і сучасності. У складі ун-ту 
4 ф-ти: мист-в, л-ри і мов; права, економіки, 
управління; гуманітарних і соц. наук; технології 
та здо ров’я; навч. і дослідницький центр з ін-
форматики, університет. ін-т технології, підроз-
діл освіти, досліджень і працевлаштування; 
17  лаб., 2 школи докторату, 3 б-ки. Ун-т має 
книж кове вид-во, видає журн. «Культура і му-
зеї» («Culture et Musées»; з 1992). На 2009–2010 
рік в ун-ті навчалося 7125 студентів, працювало 
357  викладачів-дослідників, 300  співробітників 
(інженерів, адм. працівників, робітників), а та-
кож працівники б-тек. Заг. площа ун-ту — 
69 061 м2. Очолює ун-т президент, якого обирає 
на 4 роки адм. рада. Керівництво також здійсню-

ють 3 віце-президенти, яких обирають адм. рада, 
наук. рада і рада з навчання і університет. життя, 
і два делеговані віце-президенти (один — з між-
нар. зв’яз ків, другий — делегований студента-
ми). Ун-т зобов’язаний бути світським, незалеж-
ним, давати об’єктивні знання, поважати різно-
маніття думок, домагатися зниження соц. і культ. 
не рівноправ’я. При ун-ті є фундація, що підтри-
мує інноваційні дослідження у галузях культури, 
нац. надбання, с.-г. наук, цифрових технологій. 
В ун-ті навчаються зарубіж. студенти і працюють 
зарубіж. дослідники. Серед кол. студентів ун-ту в 
м. Авіньйоні — М. Нострадамус.

Літ.: Marchand J. L’Université d’Avignon aux XVIIe et 
XVIII siècles. Paris, 1900; L’Université d’Avignon. Naissance et 
Renaissance. 1303–2003. Arles , 2003. 

С. В. Глухова

Авіньйо́нське полоне́ння пап — період з 1309 
по 1377, коли резиденція глав католицької церк-
ви вимушено розташовувалась (під тиском 
франц. королів) у м. Авіньйоні (Пд. Франція). 
А.  п. п. припадає на понтифікати: Климента V 
(1305–1316), Іоанна XXII (1316–1334), Бенедик-
та XII (1334–1342), Климента VI (1342–1352), 
Інокентія VI (1352–1362), Урбана V (1362–1370), 
Григорія XI (1370–1378). У 1309 Климент V 
(фран цуз за походженням), який став папою нев-
довзі після поразки папи Боніфація VIII у кон-
флікті з франц. королем Філіппом IV Вродливим, 
переїхав у м. Авіньйон. Це місто, яке належало 
графам Провансу, папа Климент VI викупив 
1348 у свою власність. У м. Авіньйоні папи по-
чували себе у значно більшій безпеці, ніж у не-
спок. м. Римі, де проходили антипап. виступи, 
очолювані найбільшими аристократ. родами, в 
чиї інтриги папи були також втягнуті. А. п. п. в 
історії папства мало нагадувало реал. полон, 
ймовірніше, це було співробітництво пап із 
сильними франц. королями. Усі папи цього пе-
ріоду були французами; франц. більшість була і 
в колегії кардиналів, що обирала пап. Чимало 
кардиналів служило раніше при корол. дворі. 
Папи виконували важливі дипломат. місії на 
користь франц. короля; були виконавцями 
його волі. 
На той час папство втратило колишню роль у 
політ. житті Європи. Однак як внутрішньоцерк. 
інститут воно посилилось. Влада пап у церкві 
набула дійсно монарх. характеру. Єпископи й 
абати віднині не обиралися місцевим духовен-
ством і ченцями, а призначалися папами. Пост. 
засідання проводив Верховний суд, створений 
Климентом V; він являв собою консисторію, у 
котру входили кардинали та папи. Вона діяла в 
якості апеляц. суду для всієї церкви. Реорганіза-
ція пап. трибуналів прискорила процес судочин-
ства. Суттєво збільшилися прибутки пап. скарб-
ниці; створено центр. фінс. орган пап. адміні-
страції. Авіньйон. папи використовували будь-
яку можливість для отримання з церкви і окре-
мих прелатів різних відрахувань; відкрито 
торгували прибутк. церк. посадами; витрачали 
на особисті потреби гроші, зібрані для черг. 
хрестового походу. Саме авіньйон. папи пере-
йшли до широкої торгівлі індульгенціями. За до-
помогою великого бюрократ. апарату своєї курії 
папи контролювали усі сфери церк. життя. Фіс-
кал. політика авіньйон. пап породжувала невдо-
волення як у церкві, так і серед мирян. У всій 
Європі пап. двір критикували за жадібність, 
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помпу та марнотратство. Політ. вороги Франції, 
передусім Англія та її союзники, звинувачували 
також пап. престол у профранц. настроях. У 
14  ст. виникло й щодалі посилювалось переко-
нання, що пап. престол потребує реформи. Ре-
форматори твердили, що варто тільки папам 
повернутися до м. Рима, й фін. та морал. пробле-
ми, такі очевидні в м. Авіньйоні, відразу залаго-
дяться. Урбан ІІ і справді повернувся до м. Рима 
у 1367, але політ. ситуація там була настільки 
напружена, що в 1370 він переїхав назад у 
м. Авіньйон. Усупереч думці багатьох кардина-
лів, папа Григорій ХІ, перебуваючи, за легендами, 
під впливом жінки-містика Катерини Сієнської, 
остаточно перебрався до м. Рима 1377. Однак це 
не покращило становище папства: розпочалася 
«велика схизма» — церк. розкол 1378–1417.

Літ.: Лозинский С. Г. История папства. Изд. 3. Москва, 
1986; Тальберг Н. История христианской церкви. Москва, 
Нью-Йорк, 1991; Лінч Д. Середньовічна церква: Коротка 
історія. Київ, 1994.

М. О. Рудь

Авіньйо́нський фестива ́ль (Festival d’Avig-
non) — театрально-мистецький захід, який що-
року у липні відбувається у м. Авіньйоні (Фран-
ція). Заснований 1947 як Тиждень мист-ва в 
Авіньйоні, з 1948 — Авіньйон. фестиваль драм. 
мист-ва, з 1954 — сучасна назва. У 1947 критик 
мист-ва і колекціонер К.  Зервос запропонував 
актору і режисеру Ж. Вілару під час проведення 
виставки сучасного мист-ва, яку він організову-
вав у каплиці Папського палацу в Авіньйоні, 
поставити п’єсу «Вбивство у соборі» Т. С. Еліота. 
Ж. Вілар відмовився, запропонувавши замість 
цієї п’єси поставити 3 інші: «Трагедія короля Рі-
чарда ІІ» В. Шекспіра, «Південна тераса» М. Кла-

веля та «Історія Тобі та Сари» П. Клоделя. Муні-
ципалітет Авіньйона підтримав цю ідею і запро-
понував приміщення свого театру, де згодом ре-
жисер М.  Казнев поставив «Південну терасу». 

У саду Урбана V Ж. Вілар поставив п’єсу П. Кло-
деля, а у дворі Папського палацу  — трагедію 
В. Шекспіра. Вистави відбувалися 04–11.09.1947. 
Від наступного року цей захід став відбуватися у 
липні. У вересні Ж. Вілар став директором Нац. 
нар. театру. Відтоді дві інституції функціонува-
ли разом, Авіньйон перетворився на справжню 
лабораторію культури.
Фестиваль пройшов 4 фази еволюції. Під час 
першої (1947–1963) він залишався справою од-
нієї людини (Ж. Вілара) і його команди, з метою 
децентралізації трупа молодих акторів поширю-
вала своє мист-во на нові терени. Друга (1964–
1979) позначилася появою на фестивалі інших 
видів мист-ва: танцю (1966; М. Бежар і «Ба-
лет ХХ сторіччя»), кіно (1966; фільм «Китаянка» 
Ж. Л. Годара), муз. театру (1969; опера «Орден» 
Дж. Аррґо, лібрето П.  Бургада), а також пара-
лельного фестивалю «Off» (1969), для участі в 
якому не треба проходити відбір чи бути запро-
шеним. Під час третьої фази (1980–2003) фести-
валь відкривається для нових форм, відбуваєть-
ся протистояння «живого і штучного», з’яв-
ляються представники нового покоління 
(Д.  Мезгіш, Ж.  П.  Венсан, Ж. Лавадан та ін.). 
2003 фестиваль не відбувся через страйки акто-
рів. З 2004 розпочався новий період, четверта 
стадія розвитку фестивалю: поглиблюються 
зв’яз  ки з глядацькою аудиторією регіону, водно-
час фестиваль стає перехрестям європ. культу-
ри, щороку запрошуючи як почес. керівників 
фестивалю іноземних режисерів, серед яких: 
Л. Фабр (2006; Бельгія), Р. Кастелуччі (2008, Іта-
лія), В.  Муавад (2009; Канада), К. Марталер 
(2010; Швейцарія) та ін. Директори фестивалю: 
Ж. Вілар (1947–1971), П. Пюо (1971–1979), 
Б. Февр д’Асьє (1980–1984 і 1993–2003), А. Кром-
бек (1985–92), О. Аршамбо і В. Бодрійєр (2004–
2013), О. Пі (з 2014).

Літ.: Adler L., Veinstein A. Avignon. 40 ans de festival. 
Paris, 1987; Baecque A. de. Avignon. Le royaume du théâtre. 
Paris, 2006. 

С. В. Глухова 

Авіо ́ніка [від аві(ація) та (електр)оніка] — су-
купна назва усіх електронних систем, що вико-
ристовують на літальних та космічних апаратах. 
Термін А. виник на початку 1970-х, коли на 
основі компактних бортових комп’ютерів роз-
почалося створення автоматиз. систем контро-
лю й керування діями літального апарата. Про 
сучас. стан А. та її важливість свідчить те, що 
вартість А. для сучас. бойового літака стано-
вить 80 % від його заг. вартості. А. містить: сис-
тему керування літаком; систему теле кому ні-
кацій; системи навігації, систему контролю та 
індикації стану літального апарата та реєстру-
вання параметрів польоту. На бойовому літаку 
А. доповнена: системами виявлення цілей та ке-
рування зброєю, системами попередження про 
напад супротивника.

Літ.: Алексеев  Ю.  Я., Бенев  В. Н. и др. Авиационное 
радиоэлектронное оборудование. Москва, 1993; Распо-
пов В. Я. Микросистемная авионика. Москва, 2010.

Авіруле ́нтність (від а… — заперечний префікс 
і вірулентність) — нездатність окремих штамів 
патогенних видів мікроорганізмів або вірусів 
спричиняти захворювання. А. виникає внаслі-
док впливу на вірус чи мікроорг-м несприятли-
вих для нього факторів (антибіотиків, культи-
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вування на особливих середовищах). А. обумов-
люється наявністю генів А. в орг-мі. Багато генів 
А. є частиною факторів вірулентності, які беруть 
участь у взаємодії «хазяїн — патоген». Характе-
ристика генів А. показала, що вони кодують різ-
номанітний асортимент білків і належать до де-
кількох родин генів. З’ясування функції білків, 
які кодуються генами авірулентності та віру-
лентності дасть змогу розробити прогресивні 
стратегії боротьби з хворобами. У сучас. меди-
цині авірулентні штами використовують для 
отримання живих вакцин (проти грипу, поліомі-
єліту, кору тощо).

Літ.: Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, ви-
русология и иммунология. Москва, 2005; Cotsapas C., Haf-
ler DA. Immune-mediated disease genetics: the shared basis 
of pathogenesis // Trends in Immunology. 2013. № 34 (1); 
Meize-Gro chowski R. Celiac disease: a multisystem autoim-
mune disor der // Gastroenterol Nurs. 2005. 28 (5).

О. І. Жалай

Аві́ста (італ. а vista — за пред’явленням) — 
1) Вексель на пред’явника, який може бути cпла-
чено будь-коли (видають без зазначення терміну 
платежу). Такий вексель, здебільшого, є дійсним 
у рамках однієї й тієї ж кредитно-фінансової 
установи.
2) Напис на векселі або на будь-якому ін. цінному 
папері, запис у реєстрі, книзі векселів, що засвід-
чує можливість одержання грошей за пред’яв-
ленням або після завершення визначеного век-
селем терміну. Напис А. може бути на чеках та 
поштових переказах. 

Літ.: Беляков М. М. Вексель как важнейшее платежное 
средство. Москва, 1992.

Авітаміно́зи (від а… — заперечний префікс і 
вітаміни) — порушення функцій у людини та 
тварин унаслідок нестачі або відсутності вітамі-
нів в орг-мі. Розвиваються переважно в резуль-
таті тривалого споживання неповноцінних хар-
чових продуктів з недостатнім вмістом вітамі-
нів. Причиною А. може бути також порушення 
органів травлення, зокрема, функція всмокту-
вання, та підвищена потреба орг-му у вітамінах 
(надто висока чи низька температура повітря, 
фіз. навантаження, стреси, вагітність тощо). 
У разі А. порушуються реакції обміну речовин, 
активність окисно-відновних ферментів, що бе-
руть участь у процесах енергетичного обміну (за 
нестачі вітамінів В, В2, РР, С, Е та ін.), процеси 
біосинтезу білків і нуклеїнових кислот (за неста-
чі вітамінів В6, В2 та ін.). У тварин А. найчастіше 
вражають молодняк, вагітних і високопродук-
тивних тварин. Одержані від хворих на А. тва-
рин продукти харчування (молоко, м’ясо, яйця) 
біологічно неповноцінні, а сировина (вовна, ху-
тро, шкури) — низької якості.
За ступенем насичення орг-му вітамінами, крім 
А., виділяють такі хворобливі стани: поліавіта-
міноз — нестача багатьох вітамінів; гіповітамі-
ноз — їх недостатня кількість, що спричиняє за-
гальне нездужання, й гіпервітаміноз — надлиш-
кова кількість вітамінів, що також призводить 
до функціональних розладів. У разі споживання 
природних продуктів (ягід, городини, м’ясо-
молочних та ін.), що містять вітаміни у високих 
концентраціях, гіпервітаміноз не виникає, ос-
кільки природний надлишок вітамінів виділя-
ється з потом і сечею, на відміну від неправиль-
ного вживання штучних вітамінних препаратів. 

Ознаки А. у людей залежать від вітаміну, якого 
не вистачає в орг-мі. Зокрема, відсутність віта-
міну В1 (тіамін) спричиняє порушення діяльнос-
ті нервової системи й хворобу «бері-бері»; від-
сутність вітаміну РР (нікотинова кислота) зу-
мовлює хворобу пелагру; дефіцит вітаміну В12 
(ціанокобаламін) може бути причиною анемії; 
вітаміну В9 (фолієва кислота) — анемії у вагіт-
них жінок; відсутність вітаміну С (аскорбінова 
кислота) спричиняє цингу; дефіцит вітаміну Н 
(біотин) призводить до втрати апетиту, слабкос-
ті, сонливості, анемії, уповільнення росту; А. ві-
тамінів D2 (ергокальциферол) і D3 (холекальци-
ферол) призводить до рахіту. 

Літ.: Lee Russell McDowell. Vitamins in Animal and Hu-
man Nutrition. 2 ed. Wiley-Blackwell, 2000; Гонський Я. Ф 
Максимчук Т., Калинський М. Біохімія людини. Терно-
піль, 2002; Шабалов Н. П. Детские болезни. В 2 т. Изд. 6. 
Санкт-Петербург, 2007. Т. 1.

Я. О. Межжеріна

Авіфа́уна — див. Орнітофауна.

Авіце́нна — див. Ібн Сіна.

Aвлакоге ́н [від грец. αὐλαξ (αὔλαϰος) — бороз-
на і γένος — народження] — лінійно витягнуті 
западини підвищ. тектон. рухливості, які оточе-
ні глибинними розломами, що розтинають фун-
дамент платформи. А.  складається із системи 
скидів і грабенів, які ступінчасто знижуються до 
осьової частини. Грабеноподібні прогини (запа-
дини) заповнюються потужн. товщами конти-
нент. осадово-вулканогенних або мор. відкладів, 
які з часом можуть бути дислоковані. У процесі 
розвитку А. мають симетричну або асиметричну 
будову, можуть роздвоюватися, змінювати орі-
єнтацію, сполучатися з ін. глибинними розлома-
ми. Термін запропонований 1960 рад. тектоніс-
том М. С. Шатським і став загальноприйнятим 
у всьому світі. А. поділяють на прості; складні; 
закриті, наскрізні. Закриті А.  одним кінцем за-
тухають на платформі, ін. — виходять за її межі, 
напр. Дніпр.-Донецька западина. Наскрізні 
А. розтинають усю платформу, прикладом є сис-
тема Уошито в Пн.  Америці. Прості А.  поділя-
ють на глибокі (з опусканням фундаменту іноді 
до 5–10  км), вузькі (від декількох десятків до 
перших сотень кілометрів) і витягнуті в довж. на 
сотні або перші тис. кілометрів прогини, обме-
жені розломами. А.  можуть перетинати всю 
платформу (наскрізні) або затухати в її межах. 
Унаслідок розвитку А.  перетворюються або у 
внутрішньоплатформенні пологоскладчасті зони 
(напр., Датсько-Польський А.), або в більш ши-
рокі та пологі западини  — синеклізи (напр., 
Дніпр.-До нецький А. — в Укр. синеклізу). Унік. 
А. є При п’ятський прогин — обширне понижен-
ня земн. кори складної будови та генезису. Особ-
ливістю Прип’ятського А. є те, що більша части-
на його поверхні — це долина річки Прип’ять із 
чис ленними притоками. Складні А. складаються 
не лише з прогинів — грабенів, а й з підняттів — 
горстів, напр., зона Вічіта Пн.-Амер. платфор-
ми). В А. інколи спостерігаються вияви базальт. 
вулканізму й нерідко накопичуються потужн. 
соленосні товщі. Довж. А. сягає багатьох сотень 
кілометрів, шир.  — десятків кілометрів. Вони 
часто межують зі складчастими областями. 
Унас лідок заповнення А. відклади значної (вели-
чезної  — до 18  км) потужності утворюють 

Aвлакоген.
1 — Кристалічний фундамент 
платформи.
2 — Відклади, що виповнюють 
грабен авлакогену.
3 — Відклади, що виповнюють 
прогин авлакогену

1 2 3
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склад ки, часто досить складні. На тер. України 
знаходиться Дніпр.-Донецький  А. З  А.  часто 
пов’язані родовища нафти, газу, кам’я ної солі та 
ін. корисн. копалин.

Літ.: Шатский Н. С. Избранные труды. Мос ква, 1964. 
Т. 2; Гавриш В. К. Глубиннные разломы, геотектоническое 
развитие и нефтегазоносность рифтогенов. Киев, 1974; 
Бе лоусов В. В. Геотектоника. Москва, 1976.

Н. В. Вергельська

Авло́поподі́бні (Aulopiformes) — ряд риб класу 
променеперих. Мор. риби завдовжки до 2 м, які 
поєднують примітивні особливості будови з 
прогресивними еволюційними рисами. Мають 
величезний рот із довгими зубами, характеризу-
ються особливою будовою зябрової дуги, глибо-
ко прорізаним хвостовим плавцем, відсутністю 
плавального міхура, гермафродитизмом. Про-
мені плавців м’які, черевні плавці розташовані в 
середній частині черева, грудні — поблизу ниж-
нього краю тіла. Зазвичай мають жировий пла-

вець. А. — переважно глибоководні риби, хоча 
деякі види пристосувалися до життя в товщі 
води, а ін. — біля берегів на порівняно невели-
ких глибинах. Населяють теплі й помірні води 
всіх океанів. Ряд об’єднує, за різними даними, 
від 140 до 230 видів риб, що складають 15 родин. 
Відомі з крейдяного періоду. Зовні часто нагаду-
ють викопних плазунів ящерів, що відображено 
в назвах: батизавр (глибоководний ящір), алепі-
завр (ящір без луски) та ін.

Літ.: Taverne L. Les Aulopiformes (Pisces, Teleostei) du 
Crétacé supérieur de la Mésogée eurafricaine. I. Ostéologie et 
affinités systématiques de Rharbichthys // Bull. cl. sci. Acad. 
roy. Belg. 1985. Vol. 71. № 1–2; Жизнь животных. В 7 т. Мо-
сква, 1983. Т. 4. Ланцетники. Круглоротые. Хрящевые 
рыбы. Костные рыбы; Брэм А. Э. Жизнь животных: 
В 3 т. Москва, 1992. Т. 3: Пресмыкающиеся. Земноводные. 
Рыбы. Беспозво ночные; Нельсон Дж. С. Рыбы мировой 
фа уны. Москва, 2009.

Авло́с (грец. αύλός — трубка) — стародавній 
муз. дерев’яний духовий інструмент типу сопіл-
ки з подвійною тростиною. Діапазон — від ре 
малої октави до мі другої октави. Був пошире-
ний у Давній Греції та Передній Азії. А. викорис-
товували в античній трагедії, військ. музиці, для 
супроводу співу.

Авоґа́дро, Амеде ́о [італ. Avogadro, Amedeo; 
пов не прізвище та ім’я — Авагардо ди Куаренья 
і Черетто (Avogadro di Quaregna e Cerreto); 
09.08.1776, м. Турин, Італія — 09.07.1856, м. Ту-
рин, Італія]  — учений, фізик, хімік. За освітою 
юрист, 1792 закінчив юрид. ф-т Туринського ун-
ту. З 1800 самотужки вивчав математику, фізику 
та хімію. Член Турин. АН (1819), із 1820 — про-
фесор мат. фізики в Турин. ун-ті. Заклав основи 
молекулярної теорії: узагальнив накопичені на 

той час експеримент. матеріали про склад речо-
вин, узгодив результати дослідів Ж.  Л.  Гей-
Люссака й осн. положення атомістики Дж. Даль-
тона, відкинувши частину останніх. 1811 від-
крив фіз. закон, названий його ім’ям — Авоґадро 
закон: Розробив метод визначення атомної і мо-
лярної мас, що дало змогу правильно визначити 
кількісний склад молекул деяких речовин  — 
води, водню, кисню, азоту, оксидів азоту й хлору 
тощо. У 1821 в статті «Нові зауваження щодо 
теорії певних пропорцій у сполуках і про ви-
значення мас молекул тіл» підсумував резуль-
тати роботи в галузі молекулярної теорії й ви-
користав свій метод для визначення складу 
молекул низки органіч. речовин. Першим звер-
нув увагу на подібність властивостей азоту, 
фосфору та ще кількох елементів, які пізніше 
об’єд нали в гол. підгрупу 5-ї групи періодичної 
системи хімічних елементів. У 1820–1840-х А. 
досліджував проблеми електрохімії, вивчав те-
плове розширення тіл, теплоємності й атомні 
об’є ми речовин і дійшов висновків, які узго-
джувалися з результатами досліджень Д. І. Мен-
делєєва й сучас. уявленнями про будову речови-
ни. Результати наук. праць А. з молекулярної 
теорії визнані лише 1860 на 1-у  Міжнар. кон-
гресі хіміків у м. Карлсруе (Німеччина) завдяки 
зусиллям С.  Канніццаро. На честь А. названа 
універсальна стала — Авоґадро стала. А. — ав-
тор ори гінального 4-томного курсу фізики  — 
першого посібника з молекулярної фізики з 
елементами фіз. хімії.

Пр.: Essai d’une manière de déterminer les masses relatives 
des molécules élémentaires des corps, et les proportions selon 
lesquelles elles entrent dans ces combinaisons // Journ. d. Phys. 
1811. Т. 73; Nouvelles considérations sur la théorie des pro-
portions déterminées dans les combinaisons, et sur la déter-
mination des masses des molécules des corps // Mem. R. 
Accad. di Torino. 1821. Т. 26; Fisica de’corpi ponderabili ossia 
Trattato della costituzione generale de’corpi // Stamperia Rea-
le, 4 vol., Torino. 1837, 1838, 1840, 1841.

Літ.: Быков Г. В. Амедео Авогадро. Москва, 1970; Хра-
мов Ю. А. История физики. Киев, 2006.

Авоґа́дро зако́н — закон, відповідно до якого 
за однак. тисків Р і температур Т у газах, об’є ми 
яких однак., міститься однак. кількість молекул. 
А. з., відкритий А. Авоґадро в 1811, випливає з 
рівняння стану ідеальних газів. Згідно з кіне-
тичною теорією газів його вигляд такий:

PV = NkT,
де N — кількість молекул в газі об’ємом V, k — 
Больцмана стала. З рівняння випливає, що для 
однак. об’ємів двох ідеальних газів за однак. 
тисків  Р і температур  ТN1  =  N2. Число молекул 
або ін. структурних елементів у будь-якій речо-
вині кількістю 1 моль наз. Авоґадро числом NA 
(див. Авоґадро стала). Одна з найважливіших 
універсальних сталих, яку використовують для 
визначення багатьох величин (Больцмана ста-
лої, заряду електрона тощо). NA  вперше визна-
чив (1909) Ж.  Перрен під час спостережень за 
розподілом колоїдних частинок гумігуту в ріди-
ні за висотою, а також за їхніми середньоквадра-
тичними зміщеннями внаслідок броунівського 
руху. Цей розподіл описується барометричною 
формулою n = n0exp(–NAmgh/RT), де R — газова 
стала, яку обчислюють за рівнянням газового 
стану, g  — пришвидшення земного тяжіння, 
n0 — число колоїдних частинок у одиниці об’єму 
на висоті h = 0. Визначивши число частинок n у 

Saurida suspicio, вид ряду Авлопоподібних

Авлос

Авоґадро Амедео
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одиниці об’єму на висоті h, вимірявши масу час-
тинок і температуру, можна обчислити NA. Чис-
ло Авоґадро можна також обчислити за форму-
лою Айнштайна — Смолуховського:

x
t

 = RT
TN a

,
A

2

3 η
де  x 2  — спостережуване середньоквадратичне 
зміщення частинок у випадку броунівського 
руху за час t, η — в’язкість рідини, у якій спос-
терігається броунівський рух, a  — радіус час-
тинки. Отримане Ж.  Перреном для різних 
емульсій значення NA = 6,5 · 1023 – 7,2 · 1023 моль–1. 
Тепер є десятки методів визначення числа Аво-
ґадро. У 2015 в результаті усереднення різних 
вимірювань отримано рекомендоване значення 
числа Авоґадро NA = 6,02214082(11)·1023 моль−1. 
На даний час (2016) число Авоґадро залишаєть-
ся величиною, що вимірюється. Очікується, що 
восени 2018 на 26-й Генеральній конференції мір 
і ваг значення сталої Авоґадро буде зафіксовано 
без похибок відповідно до рекомендацій Коміте-
ту з даних для науки і техніки (англ. Committee 
on Data for Science and Technology, CODATA).

Літ.: Матвеев А. Н. Молекулярная физика. Москва, 
1981; Якібчук П. М. Молекулярна фізика. Вид. 2-ге, допов. 
Львів, 2015.

Д. М. Берча

Авоґа ́дро ста ́ла, Авоґадро число, NA — число 
структурних елементів (атомів чи молекул) в 
одиниці кількості речовини. Дорівнює 
6,022·1023 моль–1. Фундаментальна фіз. констан-
та. Названа на честь італ. фізика і хіміка А. Аво-
ґадро (1776–1856).

Авока ́до, алігаторова груша, персея американ-
ська (Persea americana) — рослина родини лавро-
вих. Вічнозелене плодове дерево з сірою корою, 
широкою кроною і ламкими гілками, заввишки 
до 20 м. Листки гострі, шкірясті, знизу сизо-зе-
лені. Квітки жовтувато-зелені, зібрані у волоті. 
Плід — велика грушоподібна кістянка, жов ту-
вато-зелена, каштанова, чорно-пурпурова або 
чорно-фіолетова завдовжки 5–20 см, масою 
250–600 г. Окрім Persea americana, відомо бл. 
10 видів роду А. Батьківщина — Пд. Мексика й 
Центральна Америка. Уперше на тер. колишньо-
го СРСР (Сухумі) А. завезено 1904. Вирощують з 

1928 на Чорномор. узбережжі Кавказу. Цвіте в 
лютому-квітні, плоди дозрівають у вересні-лис-
топаді. Культивується на плантаціях субтроп. 
культур. Цінна плодова рослина. З лікувальною 
метою використовують плоди, насіння, листки та 
деревину. Листки збирають у лютому–квітні, пло-
ди — у вересні-листопаді. Плоди поживні, мають 

дієтичні і лікувальні властивості. М’якуш зрілого 
авокадо використовують у кулінарії (у салатах, 
кремах, пюре, супах тощо), для виготовлення кос-
метичних кремів. Містить жири (до 30 %), білки 
(1,5–4 %), вітаміни (А, В, С і D); вміст цукру незна-
чний. Рекомендовано хворим на діабет, при ане-
мії, гіпертонії, гастритах. А. плодоносить з 4–5-го 
року. Урожайність — до 200 кг з дерева. Відомо 
понад 400 сортів А. Листки, шкірка плоду і кіс-
точка А. містять фунгіцидний токсин персин.

Літ.: Словник українських наукових і народних назв су-
динних рослин / Укл. Ю. Кобів. Київ, 2004; Ботаника. Эн цик-
лопедия «Все растения мира» / Пер. с англ. Москва, 2006.

Авраа́м (івр. אברהם) — біблійний персонаж; у 
хри стиянстві — перший із трьох праотців люд-
ства (наступними стали його син Ісак та онук 
Яків), провісник однобожжя, родоначальник 
багатьох народів, взірець глибокої віри в єдино-
го Бога. За Біблією, А. силою віри і благочестям 
перевершував усіх старозавітних праведників, 
тож став учителем і духовним наставником для 
нащадків. Життя А. описане в Книзі Буття. За 

переказом, Бог покликав 99-річ ного Аврама по-
лишити рідне місто (Ур Халдейський) і рушити до 
Ханаану (Палестина), обіцяючи створити від 
нього великий народ; дав йому нове ім’я — Авра-
ам («батько багатьох»). Виконуючи заклик, А. ра-
зом із дружиною Саррою прибув до Ханаану, де 
Бог уклав із ним особливий завіт (угоду). У по-
дружжя народився син Ісак, який вважається 
родоначальником єврейського народу і наступ-
ним патріархом. Доказом цілковитої відданості 
А. Богові й символом готовності до жертв заради 
віри (у християнстві — прообразом голгофської 
жертви Христа) є сюжет про жертвоприношення 
Ісака. Релігії, що спираються на вчення А. (юда-
їзм, християнство, іслам та ін.), отримали назву 
авраамічних. У мусульм. традиції біблійному А. 
відповідає Ібрагім — праотець арабів, які вважа-
ються нащадками його сина Ізмаїла від рабині 
Хаджар (Агарі).

Літ.: Finkelstein, I., Silberman, N. A. The Bible Unear thed: 
Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of 

Гілка авокадо з плодами

 Авраам. Ґербранд ван ден 
Екгоут. Авраам і три Ангели, 
1656

Авокадо
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Its Sacred Texts, New York, 2001; Ширман И. Ш. Ветхий За-
вет и его мир. Санкт-Петербург, 2007.

А. В. Арістова

Авраамі́чні релі́гії  — загальне найменування 
юдаїзму, християнства та ісламу. Послідовники 
цих реліг. учень вважають праотцем патріарха 
Авраама, що повірив у єдиного Бога й уклав із 
ним завіт (союз, угоду). До А. р. іноді зарахову-
ють друзизм (див. Друзи). А. р. справили суттє-
вий вплив на формування віровчень деяких ре-
лігій, які не відносять до авраамічних, зокрема 
віри бахаї і єзидизму.
А. р. мають багато спільних рис. Усі вони є моно-
теїстичними. Їм властивий креаціонізм — уяв-
лення про створення світу з нічого. Авраамічні 
віровчення спираються на протиставлення са-
крального й профанного, божественного й люд-
ського, духовного й тілесного. В основі догматів 
А. р. лежить акт одкровення — особливий духо-
вний досвід їхніх засновників (Мойсея у юдаїзмі, 
Ісуса Христа у християнстві й пророка Мухам-
меда в ісламі), що полягає в декларованому 
ними спілкуванні з Богом. Віровчення кожної з 
А. р.  ґрунтується на текстах Священних писань 
(Танах [Старий Заповіт] у юдаїзмі, Біблія [Ста-
рий і Новий Заповіт] у християнстві, Коран в іс-
ламі). У ісламі особливу роль поряд із Священ-
ним писанням відіграє також Священний пере-
каз (Сунна) — зібрання оповідей про життя про-
рока Мухаммеда і його висловлювання з питань, 
не висвітлених у тексті Корану. Священний пере-
каз поряд із писанням відіграє важливу роль та-
кож у християнстві (Священне передання) і юда-
їзмі (Усна Тора). Окремі напрямки в А. р. визна-
ють авторитет лише Священних писань, запере-
чуючи значення Священного переказу (караїзм у 
юдаїзмі, більшість протестантських течій в хрис-
тиянстві, див. Протестантизм). А.  р. є догма-
тичними, оскільки кожна з них має систему по-
ложень, які визнаються незаперечними й не під-
лягають критиці. У текстах А. р. час є лінійним: 
події розгортаються від створення світу до його 
кінця, на уявлення про кінець світу й подальшу 
долю людства накладається ідея месіанізму. В ес-
хатології християнства й ісламу, на відміну від 
юдаїзму, присутній мотив боротьби месії з дияво-
лом (Антихристом, Даджалем). 
У сучас. світі А. р. є найбільшими за кількістю при-
хильників. Лідери різних конфесій А. р. намага-
ються впливати на вирішення важливих соц.-
політ. проблем, зокрема проблем екуменізму, мир-
ного співіснування різних культур та релігій тощо.

Літ.: Кулагіна-Стадніченко Г. Ментальні засади релігій-
ної ідентичності (на прикладі авраамістичних релігій)  // 
Державно-конфесійні відносини в Україні: вітчизняний та 
європейський досвід: Збірник наукових матеріалів. Київ, 
2009; Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взає-
мовпливи та міжконфесійні відносини. Галич, 2014.

О. І. Предко

Авра́л (від англ. over — нагору і all — усі) — 
1) Давній мор. термін, що означає термінову (за 
спеціальним завданням чи по тривозі) роботу 
на кораблі (судні), яку виконує весь екіпаж або 
більша його частина. Особовий склад виклика-
ють спеціальним сигналом та командою «всі на-
гору», після чого відбувається шикування на 
палубі з подальшим розводом по визначених 
місцях. 2) П е р е н о с н о. Залучення всіх праців-
ників для виконання невідкладного завдання.

Авра́менко, Андрі́й Олекса ́ндрович (21.02.1960, 
м. Київ) — учений у галузі теплофізики; докт. 
тех. наук (з 1997), проф. (з 2011), чл.-кор. НАН 
України (з 2009). У 1983 закінчив Київ. політех. 
ін.-т. З 1986 — в аспірантурі Ін-ту тех. теплофі-
зики НАН України. У 1990 захистив канд. дис. на 
тему «Газова завіса на випуклій поверхні з при-
скоренням потоку та зовнішньою турбулентніс-
тю». В 1997 захистив докт. дис. на тему «Тепло-
обмін та гідродинаміка біля вгнутих поверхонь з 
вторинними течіями». В дис. було виявлено ме-
ханізм впливу лінійних та нелінійних ефектів 
відцентрової нестійкості на характер розвитку 
теплообмінних та гідродинамічних процесів у 
криволінійних течіях, розроблено метод розра-
хунку процесів теплообміну в криволінійних 
течіях в умовах впливу вихрових структур і 
комплекс програм для знаходження критеріїв 
відцентрової нестійкості в лінійному та неліній-
ному наближенні. З 1993 — старший наук. спів-
робітник, з 1998 — провідний  наук.  співробіт-
ник, 2006 — зав. відділу тепломасообміну і гід-
родинаміки в елементах теплоенергетичного 
устаткування, заст. директора з наукової роботи 
Ін-ту тех. теплофізики НАН України. Спеціаліст 
в галузі комп’ютерного моделювання процесів в 
енергетиці, моделювання теплообмінних і те-
плоенергетичних процесів із застосуванням 
гру пових методів. Розробник методу досліджен-
ня гідродинамічних і теплообмінних процесів із 
застосуванням групового підходу. Розвинув тео-
рію турбулентності в пористих середовищах на 
основі ренормалізаційних груп, яка дає можли-
вість ураховувати нелінійні ефекти гідродина-
мічного опору, зумовленого пористістю середо-
вища. Дослідник питань нестійкості в біотехно-
логіях та проблеми біоконвекції. Застосовуючи 
методи нелінійних збурень, вчений одержав 
критерії біоконвекційної нестійкості в різнома-
нітних середовищах та в умовах впливу різних 
чинників. Використовуючи властивості симе-
трій, він побудував автомодельні теорії ламінар-
ного та турбулентного теплообміну та течії для 
нанорідин для одно- та двохфазних течій. Автор 
низки наукових праць в галузі теплофізики. 
Премія ім. В. І. Толубинського НАН Ук раїни 
(2009), Держ. премія України в галузі науки і тех-
ніки (2014).

Пр.: Теплообмен и гидродинамика в полях центро-
бежных массовых сил. В 4-х т. (у співавт.) Київ, 1996–2000.

Літ.: Авраменко Андрій Олександрович // Палій В. М., 
Храмов Ю. О. Національна академія наук України 1918–
2013. Персональний склад. Київ, 2013. 

О. М. Березовський

Авра́менко, Васи ́ль Кири́лович (22.03.1895, 
с.  Стеблів, тепер смт Шевченків. р-ну Черкас. 
обл., Україна — 06.05.1981, м. Нью-Йорк, США; 
перепохов. 04.05.1993 у смт Стеблеві, Україна) — 
хореограф, актор, дослідник укр. нар. танцю, кі-
норежисер. У 1918 вступив до Муз.-драм. школи 
ім. Лисенка в Києві (клас В. Верховинця). 1919 
був прийнятий до трупи М. Садовського, де де-
бютував у виставі «Катерина» М. Аркаса. З цією 
трупою протягом 1919–1920 гастролював по 
Україні. Після поразки УНР (1921) емігрував до 
Польщі, де організував Гол. пересувну школу 
укр. танцю з філіями у Львові, Луцьку, Кременці, 
Рівному, Холмі. Чотири роки гастролював по 
Волині, Галичині, Поліссю, Холмщині, викла да-
ю чи хореогр. майстерність. 1925 переїхав до 

Авраменко Андрій 
Олександрович

Авраменко Василь 
Кирилович



148

Авр

м. Торонто (Канада), де відкрив численні гуртки 
та Школу нар. танцю. Через кілька років виїхав 
до США, заснував школу укр. танцю у Нью-
Йорку. За 1930–1936 відкрив бл. 50 танц. гуртків. 
Багато гастролював (Аргентина, Бразилія, Ав-
стралія, США, Ізраїль). Часто школа танцю А. 
виступала разом із хором О. Кошиця. Особли-
вістю його творчого методу було синтезування 
балету, музики, театру, хорового співу, кіно-
ефектів, сольного, ансамблевого, масового тан-
цю («Великдень на Україні», «Січ отамана Сір-
ка», «Гонта», «Чумак», «Гопак»). Хореограф. 
ком позиції наближалися до жанру балету-пое-
ми, балету-симфонії. З кін. 1930-х утримував кі-
ностудію, де знімав фільми-опери «Наталка 
Пол тавка» (1937), «Запорожець за Дунаєм» 
(1939), філь  ми «Маруся» (1939), «Трагедія Кар-
пато-Ук раїни» (1940), «Тріумф українського тан-
ку» (1954). 1946 написав підручник «Українські 
національні танці, музика і стрій», виданий у 
Він  ніпезі (1947).

Літ.: Коць М. Василь Авраменко // Музика. 1993. № 4; 
Архів Василя Авраменка у Києві // Родовід. Київ, 1994.
Вип 7; Мельник О. «Давав лиха закаблукам» // Укр. куль-
тура. 2006. № 11.

Н. М.Кушка 

Авра́менко, Гали́на Генна́діївна (13.05.1986, Чер -
нігів, Україна) — спортсменка (кульова стріль-
ба), майстер спорту міжнар. класу (з 1999), засл. 
майстер спорту з кульової стрільби (з 2005). 
Доч ка спортсмена і тренера Г. Авраменка. На-
вчалась у Черніг. пед. ун-ті. Виступає за фізкуль-
турно-спортивне т-во «Динамо» (Чернігів), член 
нац. збірної команди України. Багаторазова чем-
піонка та призерка чемпіонатів світу і Європи, 
зокрема: срібна та бронзова призерка чемпіона-
ту світу (2002; м. Лахті, Фінляндія); чемпіонка та 
2-разова срібна призерка чемпіонату світу 
(2006; м. Загреб, Хорватія); 2-разова чемпіонка 
світу (2008; м. Пльзень, Чехія); 2-разова чемпі-
онка і срібна призерка чемпіонату світу (2009; 
м. Пльзень, Чехія); 2-разова бронзова призерка 
чемпіонату світу (2010; м. Мюнхен, Німеччина); 
2-разова чемпіонка чемпіонату Європи (2001; 
м.  Понтеведра, Іспанія); 3-разова чемпіонка і 
срібна призерка чемпіонату Європи (2002; м. Са-
лоніки, Греція); чемпіонка, 2-разова срібна та 
бронзова призерка чемпіонату Європи (2003; 
м. Ґетеборґ, Швеція); 3-разова чемпіонка і срібна 
призерка чемпіонату Європи (2004; м. Дьйор, 
Угорщина); 3-разова чемпіонка і срібна призер-
ка чемпіонату Європи (2005; м. Таллінн, Есто-
нія); 3-разова срібна призерка чемпіонату Євро-
пи (2006; м. Москва, Росія); срібна та бронзова 
призерка чемпіонату Європи (2007; м. Девіль, 
Франція); 3-разова чемпіонка і срібна призерка 
чемпіонату Європи (2008; м. Цюріх, Швейцарія); 
2009 р. — 2-разова чемпіонка, срібна та бронзова 
призерка чемпіонату Європи (2009; м. Прага, 
Чехія); 2-разова чемпіонка та срібна призерка 
чемпіонату Європи (2016; м. Дьйор, Угорщина). 
Всього за свою спортивну кар’єру (на 2016) А. 
виборола понад 40 нагород на чемпіонатах світу 
та Європи і 12 разів встановлювала світові ре-
корди.

Літ.: Пархоменко Л. Золотые мечты Галины Аврамен-
ко // Черниговская неделя. 2009. 9 марта.

Авра́менко, Генна́дій Ві́кторович (27.05.1965, 
с.  Волоськівці Менського р-ну Черніг. обл.) — 

спортсмен, стрілець (кульова стрільба), засл. 
май стер спорту СРСР і України (1991), засл. тре-
нер України, засл. працівник фіз. культури і 
спорту України (2009). Бронзовий призер 
XXIV Олімпійських ігор у Сеулі (1988), багато-
разовий чемпіон світу (1986–1988, 1990) та Єв-
ропи (1985, 1987, 1988, 1990–1992, 1999) у стріль-
бі по рухливій цілі. Виступав за спорт. клуб 
«Ди намо» (Чернігів). Тренер — Г. Назаренко 
(дру жина). Учасник та XXVI Олімпійських ігор 
у Атланті. Закінчив Черніг. пед. ін-т.(1992). Після 
завершення спорт. кар’єри перейшов на тренер-
ську роботу. Працює ст. тренером збірної Украї-
ни з кульової стрільби.

Літ.: Іващенко Б. М. Зірки чернігівського спорту. Чер-
нігів, 1998. 

Авра́н (Gratiola) — рід рослин родини раннико-
вих. Однорічні і багаторічні трав’янисті росли-
ни з голим стеблом і супротивними цілісними 
сидячими або черешковими листками, з пооди-
нокими жовтуватими або рожевими неправиль-
ними квітками, розташованими в пазухах лист-
ків. Плід — коробочка. Відомо бл. 20 видів. Рід 
поширений у нетропічних областях земної кулі: 
в лісовій і лісостеповій зонах Пн. Америки, 
Сх. Європи, у передгір’ях Кавказу, на Пд. Зх. Си-
біру. В Україні зростає А. лікарський (Gra tiola 
officinalis), народні назви: бождерево, драцілея, 

дрисливець, жовчинець лікарський, благодатка, 
божа благодать, граціола, жовтянець, болототи-
сячник, кровник. Зростає на вологому ґрунті: по 
берегах річок, озер, у долинах, на піщаному ґрун-
ті — на заплавних луках, у чагарниках.
А. лікарський застосовують у медицині: в лікар-
ських цілях використовують траву (надземну 
частину рослини), яку заготовляють у період 
цвітіння, а також кореневища, викопані восени. 
Спиртова настоянка з листків діє на серце поді-
бно наперстянці. Кореневища в нар. медицині 
застосовують як блювотний, проносний, діуре-
тичний засіб; у разі млявості кишечника, гемо-
рою. Відвар — при хронічних запорах, асциті, 
гельмінтозі. Надземна частина входить до скла-
ду збору М. Здренка — симптоматичний засіб 
для лікування папіломатозу сечового міхура, 
анацидних гастритів, лікування виразки шлун ка 
і злоякісних пухлин. А. — отруйна рослина, 
тому застосовувати її можна тільки під наглядом 
лікаря. Трава А. знижує якість травостою лук, бо 
спричиняє важкі отруєння коней і ВРХ на пасо-
вищах. 

Літ.: Лікарські рослини. Київ, 1989; Енциклопедія на-
родної медицини. Львів, 2006.

Авраменко Галина 
Геннадіївна

Авраменко Геннадій 
Вікторович

Зарості аврану
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Авра́тинська височина,́ Авратинське узгі-
р’я — підвищена слабохвиляста ділянка земної 
поверхні (окремий масив) у межах Подільської 
височини, розташована між Тернопільської об-
ласті (Збаразький, Підволочиський, Лановець-
кий р-ни) та зх. частини Хмельницької області 
(Волочиський р-н) України. Височина складена з 
горизонтально нашарованих пластів крейдових, 
міоценових і плейстоценових відкладів (найви-
ща точ ка — 375 м над рів. м.), порізаних долина-
ми річок, що мають пологі схили й порівняно 
невелике (до 50–60 м) врізання, балками та яра-
ми, розвинутими на пологих схилах, складених 
переважно плейстоценовими суглинковими по-
родами. А. в. є вододілом між басейнами Дністра 
(лівобережні притоки Збруч, Смотрич, Ушиця), 
Дніпра (притоки Прип’яті — Горинь і Случ) і Пів-
денного Бугу (верхів’я). Поверхня височини при-
родно знижується від вододілу в усіх напрямках, 
переважають рівнинно-хвилясті й рівнинні міс-
цевості з малогумусними чорноземами — опід-
золеними та типовими, що на 80 % освоєні під 
посіви озимої пшениці, цукр. буряку, кукурудзи, 
гречки, ячменю, овоч. культур, зайняті садами 
та ягідниками. А. в. є умовн. точкою, де сходять-
ся три іст. землі України (Волинь, Поділля і Га-
личина) та ареали поширення трьох говорів 
пд.-зх. наріччя укр. мови (волинського, поділь-
ського та наддністрянського), вона отримала 
назву від с.  Авратин (нині Волочиськ. р-ну 
Хмельн. обл.).

Літ.: Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське По-
лісся. Краєзнавчий словник — від найдавніших часів до 
1914 року. Вінніпег, 1984–1986; Пиндус Б., Свинко Й. Ав-
ратинська височина // Тернопільський енциклопедичний 
словник. Тернопіль, 2004. Т. 1. 

А. С. Івченко

Аврео́ля (від лат. aureolus — золотий) — 1) Сяй-
во довкола голови, з яким малювали святих. 
2)  Найвищий ступінь, вінець чого-небудь (сла-
ви, правди тощо). 

Аври́кула (Primula auricula), примула аврикула, 
первоцвіт вушкоподібний, примула вушкова, 
первоцвіт ведмеже вушко — рослина з родини 
первоцвітових, яку часто вирощують як декора-

тивну. Свою назву «ведмеже вушко» А. дістала 
через форму листків, схожих на вуха ведмедя. 
Короткі, товстуваті, сіруватого кольору, ніби за-
порошені, листки зібрані в розетку, із середини 
якої піднімається невисоке (5–20 см) стебло, що 
несе зонтичне суцвіття із 6–7 жовтих квіток зі 
слабким приємним ароматом. Ареал рослини 
охоплює гори Центральної Європи. Нещодавні 
дослідження дали змогу розділити цей вид на 
два, які раніше вважали синонімічними назва-
ми: південніший вид — P. lutea, що зростає в пів-
денних і східних Альпах, південних Карпатах, 
Апеннінах і на Балканах, та північніший — 
P. Auricula, ареал якого охоплює Зх. Альпи, Юра, 
Вогези, Шварцвальд і Татри. А. широко вико-
ристовують як садову рослину. Первоцвіт вуш-
коподібний з континен. Європи завезли до 
Анг лії. Пізніше рослину почали розводити у 
Голландії, звідки видозмінені культурні А., або 
ведмежі вушка, як називають їх англійці, по-
вернулися до Великої Британії, де ці рослини 
стали по-справжньому народними завдяки 
здатності добре витримували суворий клімат. 
Постійна селекція породила сотні сортів у ши-
рокій колірній гамі. А. неодмінно демонстру-
ють на квітковій виставці в Челсі. Нині у бага-
тьох країнах є товариства любителів А. В Укра-
їні багато сортів А. вирощують як бордюрні, 
садові або кімнатні рослини. Батьківський вид 
цих садових рослин походить із гірських райо-
нів, тому А. відрізняються високою морозо-
стійкістю. А. зображена на аверсі австр. моне-
ти € 0,05.

Літ.: Егорова Т. В. Семейство первоцветные (Primula-
ceae) // Жизнь растений. В 6 т.  Москва, 1981; Приходь-
ко С. Н. и др. Декоративные растения открытого и за кры-
того грунта. Киев, 1985. Т.  5. Ч. 2. Цветковые растения; 
Zhang, L-B., & J. W. Kadereit: Classification of Primula sect. 
Auricula (Primulaceae) based on two molecular data sets 
(ITS, AFLPs), morphology and geographical distribution // 
Botanical Jour nal of the Linnean Society. 2004. 146; Zhang, 
L-B. & J.  W.  Ka dereit: Typification and synonymization in 
Primula sect. Auri cula (Primulaceae). Taxon. 2005. 54 (3); 
Pat ricia Cleve land-Peck. Auriculas Through The Ages. Bear’s 
Ears, Ricklers and Painted Ladies. Hardback, 2011.

Я. О. Межжеріна

Аврі́ль, Луї ́ Марі́ Адо́льф, барон д’ (Avril, Louis 
Marie Adolphe; 17.08.1822, м. Париж, Франція — 
27.10.1904, замок Копп’єр, тепер рег. Іль-де-
Франс, Франція) — письменник і публіцист, дип-
ломат. Фахівець з проблем балканістики, історії 
Близького Сходу і середньовічної л-ри. Здобув 
юрид. освіту. З 1847 працював у Міністерстві за-
кордонних справ Франції. З 1866 був ген. консу-
лом Франції у м. Бухаресті (Румунія). У 1876–
1883 — надзвичайний посол у Чилі. 1883 по по-
верненні у Францію брав участь в утворенні 
асоціації «Альянс франсез», 1896 — у створенні 
жур н. «Ревю де л’ор’ян кретьєн». Виявляв знач-
ний інтерес до слов’ян. світу. Присвятив Т. Шев-
ченкові як видатному поетові слов’янства окре-
мі розділи в своїх книжках франц. мовою «Сен-
тиментальна мандрівка по слов’янських краї-
нах» [1876, під псевдонімом Кирило (Cyrille)] і 
«Дочка слави. Вибране із слов’янської поезії» 
(1896). В них опубліковано і його переклади 
уривків з поем Т. Шевченка «Гамалія» і «Тарасо-
ва ніч». Високо оцінював лірику і ранні іст. пое-
ми Т. Шевченка, але критикував його соц.-політ. 
твори, зокрема поеми «Сон» і «Кавказ». А. пи-

Авреоля навколо голови Ісуса 
Христа

Аврикула

Авріль, Луї Марі Адольф, 
барон д’
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сав, що поезія Т. Шевченка, «наче рвучкий моло-
дий козацький кінь, несе нас у запорізький 
степ», що в поемі «Гамалія» автор «вільно роз-
криває всі свої найкращі якості». У «Сентимен-
тальній мандрівці по слов’янських країнах» А. 
розповідає про Одесу, Галичину, козацтво, зма-
льовує укр. природу. Пропонуючи читачам до-
бірку кращих творів слов’ян. письменників пе-
реважно у власних перекл., А. висловлює свою 
думку стосовно перекладацького мист-ва: слід 
перекладати не лише зміст, а й форму, тональ-
ність. Автор праць: «Битва під Косово: сербська 
рапсодія на основі народних пісень і перекладів 
французькою мовою», «Сучасна Аравія» (оби-
дві — 1868), «Святий Кирило і святий Мефодій» 
(1885), «У Македонії», «Християнська Сербія: 
історичний етюд» (1897) та ін. 

Тв.: Voyage sentimental dans les pays slaves par Cyrille. 
Paris, 1876; Slavy Dcera : Choix de poésies slaves. Paris, 1896; 
Les Slaves devant le Monde Latin // Revue du Monde Latin. 
Paris, 1884. T. 3. Mai — aûot. 

Авро́ра (Aurora) — у римській міфології богиня 
вранішньої зорі. Відповідає богині Еос у давньо-
грецькій міфології. А. зображувалася з крилами 
у червоно-жовтому золотавому вбранні, часто з 
сонячним диском, вінком із сонячного проміння 
на чолі чи німбом над головою, інколи з росою в 
амфорі у руках. За одними варіантами, А. була 
донькою титана Гіпперіона й титаніди Тейї та 

сестрою сонця — Геліоса й місяця-Селени. За 
іншими (ймовірно, пізнішими) — донькою ос-
танніх. А. (Еос) — улюблена помічниця Геліоса 
(у варіантах — Аполлона). Вранці вона встає зі 
свого ложа на дні Океану, випливає на боже-
ственних конях Лампосі та Фаетоні з мор. глиби-
ни, відчиняє своїми рожевими пальчиками во-
рота палацу сонцеликого бога та пролітає небом, 
сповіщаючи про наближення свого володаря. 
Відтак, у Гомера вже йменується богинею дня та 
ототожнюється з Гемерою (днем). Як і з рештою 
грец., а згодом — і рим. богів, з А. відбувалися 
складні любовні перипетії. Побутувала версія 

про шлюб Аврори з Еолом, богом штормів, яко-
му богиня народила шістьох гарних синів-вітрів 
(злі вітри, що несуть руйнування, зливи і бурі, 
вважалися втіленням темних сил — породжен-
ням велетня Тифона, який уособлював вогненні 
руйнівні сили землі та її випарів, скинутого під 
землю): Борея, Кора, Аквілона, Нота, Евра та 
Зефіра. Поширенішою стала версія про шлюб А. 
з титаном Астреєм (зоряним небом), якому бо-
гиня народила Зефіра, Борея і Нота, а також, за 
Гесіодом, божество вечірньої зорі Геспера, Лю-
цифера та ін. зірок. За розділене ложе з богом 
війни Марсом (грец. — Аресом) його кохана, бо-
гиня вроди й любові Венера (грец. — Афродита) 
помстилась А., вселивши у неї постійну хтивість, 
особливо до смертних вродливих юнаків (цей 
мотив служив виправданням негативних вчин-
ків богині й позбавляв її образ негативної коно-
тації). Закохавшись у троян. царевича Титона 
(сина Лаомедонта), А. викрала його й перенесла 
до себе на край землі й неба, де народила йому 
синів Мемнона, Ематіона й Кефала. У могутньо-
го бога-громівника Зевса богиня виблагала для 
коханого безсмертя (згодом, він стає божеством 
світла, первинно — «полудень», «початок кінця 
дня», «згасле світло»), однак забула попросити 
про вічну молодість. Старіючи, Титон став тяга-
рем для А., благав про смерть, однак смерть не 
приходила, тож богиня залишила його на самоті 
й зачинила, немічного, в одній зі спочивалень. 
Поширеним є варіант (ймовірно, пізніший), за 
яким Титон, з милості А. перетворюється на ци-
каду. Один із синів, Мемнон, став царем Ефіопії. 
Під час війни у Трої бився на боці троянців і за-
гинув від руки Ахілла. Богиня перенесла тіло 
сина до Ефіопії й оплакувала його, вкриваючи 
землю сльозами-росою. Під Фівами в Єгипті 
Мемнону споруджено величну гігантську ста-
тую, з якої, за легендами, з першими променями 
сонця линули звуки, подібні до гри на арфі. Не-
втішне горе богині-матері спонукало Зевса по-
вернути Мемнона до життя й подарувати йому 
безсмертя. На час старості чоловіка Титона бо-
гиня зорі покохала Кефала, сина бога Гермеса, 
одруженого з Прокридою. Кефал захоплювався 
полюванням, й А. часто на світанку доводилося 
бачити вродливого чоловіка. Богиня викрала 
Кефала, віднесла на край землі, однак отримала 
відмову й змушена була відпустити коханого до 
Афін, оскільки він не хотів зраджувати своїй 
дружині. Ображена, А. підмовила Кефала, за-
певнивши у нечесності дружини, що врешті 
призвело до тривалих випробувань і смерті 
Прокриди (міф про Кефала в епоху Відродження 
став джерелом натхнення для європ. драматур-
гів («Прокрида» А. Арді, «Кефал і Прокрида» 
П. Кальдерона, Й. Е. Шлегеля, К. Рамлера; «Ав-
рора і Кефал» Р. Кайзера, Е. Т. А. Гофмана та ін.). 
Образ А. трапляється у творах укр. письменни-
ків, зокрема у Т. Шевченка («Прогулянка з задо-
воленням і не без моралі», «Близнюки»), згаду-
ється у його щоденнику. На честь А. названо ас-
тероїд головного поясу 94, відкритий 6 вересня 
1867 року американо-канадським астрономом 
Дж. К. Вотсоном (США).

Літ.: Лекції з історії світової та вітчизняної культури. 
Львів, 2005; Гербер Х. Мифы Греции и Рима. Москва, 2007.

О. В. Наумовська

Авро ́ра бі́ла (Euchloe ausonia) — вид комах ряду 
лускокрилих родини біланів, який занесено до 

Аврора та Тітон. Франческо де 
Мура, 18 ст. 
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Червоної книги України. Природоохоронний 
статус виду — вразливий. Розмах крил метели-
ка  — 36–49 мм. Загальний фон забарвлення 
крил — білий. Мають темно-сіру пляму з рядком 
білих цяточок на вершині гострих передніх 
крил. Задні крила з невиразним блідо-сірим ма-
люнком — відбитком візерунку нижньої сторо-
ни крила. Трапляється у гірських рідколіссях, 
цілинному степу, ділянках степової рослинності 
біля мор. узбережжя, лиманів та біля оз. Сиваш, 
іноді на рудеральній рослинності серед с.-г. 
угідь. Дає 1–2 генерації на рік. Літ метеликів 
триває з квітня по червень, можливі міграції. 
Самки відкладають яйця по одному на нижню 
поверхню листка або у нерозвинуті суцвіття де-
яких капустяних (хрестоцвітих). Гусінь з’яв ля-
ється через 7–10 діб, розвивається 30–35 діб, 
живлячись квітками та листками, потім пере-
творюється на лялечку; 90 % лялечок першої ге-
нерації зимують, їхній розвиток без діапаузи 
триває 26–27 діб.
Ареал виду охоплює Середземномор’я, Зх., 
Центр. та частково Пн. Азію. В Україні А. б. 
знай дено лише в Одес., Херсон., Запоріз., Доне-
цькій обл. та Криму. Локальний вид, чисельність 
якого переважно незначна; подекуди у Криму 
досить звичний, там кількість метеликів у пік 
льоту може сягати 20 особин на 1 га. Причини 
зменшення чисельності — порушення місць іс-
нування виду (розорювання цілинного степу, 
викошування та випалювання трав, інтенсив-
ний випас худоби) та застосування пестицидів. 
А. б. взято під охорону у заповідниках Криму. 
Задля збереження виду доцільно створити ен-
томол. заказники у місцях перебування виду з 
регламентацією на їхній тер. випасу худоби, 
викошування та забороною випалювання тра-
ви.

Літ.: Червона книга України. Тваринний світ. Київ, 
2009.

Австразі́йські мо ́ви, австроазійські мови — 
сім’я мов, поширених у Пд.-Сх. і Пд. Азії. Вио-
кремлюють від 3 до 13 мовних груп, деякі з яких 
об’єднують у надгрупи. Загальноприйнятої кла-
сифікації А. м. не існує через недостатній рівень 
дослідження багатьох із них. Найпоширеніші в 
сучасній лінгвістиці класифікації П. Сідвелла й 
Ж. Діффліта. Згідно з першою, А. м. поділяють 
на 12 груп (мунда, кхасі-палаунг, яку іноді розді-
ляють на групи кхасі і палаунг, кхмуйська, па-
канська, в’єтська, катуйська, бахнарська, кхмер-
ська, пеарська, монська, аслійська й нікобар-
ська), а також (гіпотетично) шомпенська мова. 
Згідно з другою, у складі А. м. є три групи: мунда, 
кхасі-кхмуйська й мон-кхмерська (основна). Ін. 
класифікації близькі до згаданих, але об’єд нують 
окремі з названих груп у надгрупи чи вважають 
групи надгрупами. Загалом до А. м. зараховують 
близько 170 мов; точної кількості не встановле-
но, оскільки більшість із них не має писемності, 
мало представлена в етнографічних записах, 
ними володіють небагато мовців. Найбільшими 
за кількістю носіїв є: в’єт нам ська мова (за оцін-
кою 1999, бл. 70 млн нативних носіїв), кхмер-
ська мова (за оцінкою 2007, бл. 16 млн носіїв), 
санталі (за оцін кою 2011, бл. 6  млн носіїв). 
Кількість носіїв жодної іншої А. м. не перевищує 
1 млн. 
Більшості А. м. властивий багатий вокалізм і по-
рівняно бідний консонантизм, протиставлення 

голосних за тонами, змісторозрізнювальна роль 
коротких і довгих голосних. Граматичні катего-
рії у більшості А. м. виражено за допомогою пре-
фіксів і інфіксів, а також редуплікації початко-
вих складів; суфіксальний спосіб словотворення 
поширений лише в мовах групи мунда. У всіх 
А. м., окрім кхасі, немає категорії роду. Важливе 
значення в багатьох мовах цієї сім’ї має катего-
рія істоти/неістоти. А. м. не властивий вільний 
порядок слів у реченні.
Найдавніші писемні пам’ятки А. м. на основі ін-
дійської графіки — зразки монської (6 ст.) і 
кхмерської (7 ст.) мов, на основі китайських 
ієроглі фів — в’єтнам. мови (14 ст.). У наш час 
більшість писемних А. м. послуговується алфа-
вітами, що ґрунтуються на лат. графіці. Винятка-
ми є: в’єтнам. мова на тер. Китаю (пи семність на 
основі китайських ієрогліфів), кхмерська мова 
(модифіковане письмо брахмі), монська мова 
(писемність на основі брахмі), сан талі (оригі-
нальна фонет. писемність ол-чикі, винайдена 
1925), соранська мова (оригінальна силабічна 
писемність соранг сомпенг, запроваджена місіо-
нерами 1936), хо (оригінальне консонантно-
скла дове письмо варанг-кшиті, створене у 20 ст., 
функціонує паралельно із деванагарі). На поч. 
20 ст. для мов кількох народів сім’ї А. м. у Лаосі 
також використовували письмо хом, створене 
як тайнопис.

Літ.: Zide N., Barker M. Studies in Comparative Austro-
asiatic Linguistics. Mouton, 1966 (Indo-Iranian monographs, 
vol. 5.); Peiros I. Comparative Linguistics in Southeast Asia / 
Pacific Linguistics Series C, No. 142. Canberra, 1998; Diffloth 
G. The contribution of linguistic palaeontology and Austro-
Asiatic // The Peopling of East Asia: Putting Together 
Archaeo logy, Linguistics and Genetics. London, 2005.

С. І. Гірік

Австрала ́зія (англ. Australasia)  — регіон, що 
включає Австралію, Тасманію, Нову Ґвінею, Нову 
Зеландію та прилеглі тихоокеанські о-ви на Пн. і 
на Сх. від Австралії. Термін запроваджений у 
книзі «Історії морських плавань до південних 
країн» (1756) франц. істориком Шарлем де Брос-
сом (1709–1777) та використовується переважно 
в англомовних країнах. Значна частина А. роз-
ташована на Індо-Австрал. тектон. плиті, а 
край ні острови  — на Євраз. (пн.-зх. частина) і 
Філіппін. (пн. частина) тектон. плитах. А. іноді 
наз. усю тер. розташ. в Тихому ок. між екватором 
і 47°  пд.  ш. Антропологи (попри розбіжності в 
деталях) підтримують теорію про південноазіат-
ське походження корінного населення А. — ав-
стралоїдів і полінезійців. А. є унік. біогеогр. регі-
оном Австралійської обл., в якому безліч рідкіс-
них рослин і тварин.

Літ.: Яунпутнин А. И. Физическая география Австра-
лии и Океании. Ленинград, 1941; История человечества. 
Москва, 2005. Т. 6. 

С. А. Івченко

Австралі́йська акаде́мія нау́к (Australian 
Aca  demy of Science) — провідна наук. установа 
Австралії. Заснована 16.02.1954 австрал. члена-
ми Лондон. королів. т-в А.  а.  н. Резиденцією 
А. а. н. є будівля «Сяючий купол» (раніше Буди-
нок Беккера, м. Канберра), збудована у вигляді 
великого купола, вирізняється незвичайною 
конструкцією та є однією з гол. архіт. пам’яток. 
Перший президент — австрал. фізик М. Олі-
фант. А. а. н. є незалеж. некомерц. орг-цією, 

Аврора біла
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що об’єднує австрал. учених. Фінансується пе-
реважно держ. субсидіями, коштами нац. фон-
дів і міжнар. грантів. Вищий керівний орган 
А. а. н. — рада, яку переобирають щороку. Чле-
нами А. а. н. є понад 420 провідних учених Авс-
тралії, які отримали визнання своїх наук. досяг-
нень та зробили вагомий внесок у розвиток тієї 
чи ін. галузі науки. Нині президент А.  а.  н.  — 
проф. Е. Холмс. Академія підтримує розвиток 
австрал. науки через реалізацію програм і захо-
дів, зокрема пропагування досягнень австрал. 

науки, розвиток міжнар. співробітництва в га-
лузі науки, підвищення рівня освіти, надання 
фахових експерт. оцінок тощо. А. а. н. присуджує 
премії та нагороди, найпрестижніші з-поміж 
них: Медаль Позі — молодому фізику; Медаль 
Готчока  — молодому медику-досліднику; Ме-
даль Феннера — молодому біологу. А. а. н. видає 
наук. щорічник наук. доповідей та записок. 

Літ.: About the Academy. Australian Academy of Science. 
Retrieved 12 May 2013.

О. М. Березовський

Австралі́йська антаркти ́чна терито ́рія 
(англ. Australian Antarctic Territory) — сектор 
Антарктики, на який претендує Австралія, ого-
лосивши її зовн. територією. Адм. ц. — ст. Дей-
віс. Заг. площа — 5896,5 тис. км2. Керує генерал-
губернатор. Уперше свої права на розміщені в 
А. а. т. ділянки заявила Велика Британія, зокре-
ма 1930 на Землю Вікторії, а 1930 — на Землю 
Ендербі. 1933 Велика Британія передала Австра-
лії всі тер. південніше 60° пд. ш. між 160° і 45° сх. 
д. 1947 до складу тер. увійшли передані Великою 
Британією острови Херд і Макдональд. Першу 
австрал. полярну ст.  Моусон засновано 1954. 
Претензії Австралії на суверенітет над цією те-
риторією визнають Велика Британія, Нова Зе-
ландія, Франція та Норвегія, які претендують на 
ін. антаркт. сектори. А. а. т. — це всі о-ви та тери-
торії, розміщені південніше 60° пд. ш. й між 44°38’ 
сх. д. та 160° сх. д., зокрема й Земля Аделі (від 
136°11’ сх. д. до 142°02’ сх. д.), яка розділяє тер. 
на зх. (більша частина) та сх. (менша частина). 
На зх. межує з Землею Королеви Мод і на сх. — із 
тер. Росса. Сектор поділено на 9 р-нів. А. а. т. є не-
заселеною, за винятком персоналу, що обслуговує 
наук. станції (бл. 1000 осіб). На тер. діють три авс-
трал. цілорічні полярні ст. (Моусон, Дейвіс, Кей-
сі), на яких проводять різні науково-дослід. робо-
ти, а також три антаркт. ст. Росії (Восток, Прогрес, 
Мирний), китай. ст. Чжуншань та італ.-франц. 
ст.  Конкордія. Уздовж узбережжя Антарктиди в 
межах А. а. т. Австралія встановила 200-мильну 
особливу екон. зону. Австралія, як підписант Ан-

тарктичного договору, не перешкоджає ін. краї-
нам проводити наук. дослідження, лише зберігає 
контроль над цією тер. та наглядає за дотриман-
ням умов договору. 1961 після підписання Ант-
аркт. договору зі складу А. а. т. в окрему зовн. тер. 
виділено о-ви Херд і Макдональд, оскільки вони 
розміщені північніше 60° пд. ш.

Літ.: Fogarty Ellie. Antarctica: Assessing and Protecting 
Australia’s National Interests // Policy brief. Lowy institute for 
international policy. 2011. August. 

В. Й. Лажник

Австралі́йська біогеографі́чна о́бласть — 
одна з біогеографічних областей Землі. Охоплює 
Австралію, Тасманію, Нову Ґвінею, Соломонові 
о-ви, архіпелаг Бісмарка, Молуккські, Малі 
Зондські о-ви, о-ви Нової Зеландії, Полінезію. 
Тваринний і рослинний світ А. б. о. своєрідний. 
Це пояснюється відокремленням Австралії від 
Гондвани ще в мезозойську еру. Для А. б. о. ха-
рактерна велика кількість ендеміків. У флорі 
А. б. о. бл. 20 000 видів, з них понад 17 000 — ен-
деміки (евкаліпти, філодійні акації, казуарини та 
ін.). Рослинність — пустельна, саванна, вічнозе-
лені субтропічні та вологі тропічні ліси (гілеї). 
У  лісах переважають евкаліпти, деревоподібні 
папороті, саговники, різні каучуконоси, хлібні й 
санталові дерева, ліани тощо. Фауна А. б. о. ха-
рактеризується численними ендемічними рода-
ми і родинами (сумчасті, однопрохідні) і малою 
кількістю плацентарних ссавців, з яких трапля-
ються кажани, дрібні гризуни, а також завезені 
людиною і здичавілі собаки (динго), свині, кролі 
та ін. Сумчастих в А. б. о. бл. 50  родів (понад 
160 видів): різні види кенгуру, сумчастий пацюк, 
сумчаста білка, кузу, коала, сумчастий кріт, види 
кускусових та ін.; з однопрохідних — качконіс та 
єхидна. З птахів ендеміками є казуари, ему, лі-
рохвіст, чорний лебідь, райські птахи. З плазунів 
характерні плащоносна ящірка, молох; із риб — 
двоякодихаюча риба цератод; із комах — великі 
яскраво забарвлені метелики та жуки. А. б. о. 
поділяють на 4 підобласті: Австралійську — 
більша частина Австралії й Тасманія з прилегли-
ми островами; Папуаську (Новоґвінейську) — 
Нова Ґвінея, о-ви Соломонові, Ару, архіпелаг 
Бісмарка, о. Тімор; Новозеландську — о-ви Но-
вої Зеландії (Північний, Південний, Окленд, 
Кемпбелл, Чатам та ін.); Полінезійську — о-ви 
Полінезії. Іноді Гавайські о-ви виділяють у само-
стійну Гавайську підобласть, а Новозеландську 
та Полінезійську підобласті — в самостійні об-
ласті.

Літ.: Burbidge N. Т. The phytogeography of Australian 
region // Australian Journal of Botany. 1960. Т. 8. № 2; Але-
хин В. В., Кудряшов Л. В., Говорухин В. С. География рас-
тений с основами ботаники. Москва, 1961; Шмитхюзен И. 
Общая география растительности. Мос ква, 1966.

Австралі́йська платфо́рма — одна з найдрев-
ніших (докембрійських) тектонічних стабільних 
структур земної кори, оточена на сході Герцин-
ською складчастою областю — Тасманською гео-
синкліналлю, або Тасманським поясом палео-
зойської складчастості. А. п. займає зх. і центр. 
частини материка Австралії та пд. частину Нов. 
Ґвінеї. А.  п. має архейсько-нижньопротерозой-
ський фундамент, що складається з метаморфі-
зованих вулкан. порід, гнейсів і гранітів. Її верх-
ньопротерозойський-палеозойський осадовий 
чохол утворений теригенними, карбонатними 

Автралійська академія наук
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та вулканогенними породами (платобазальтами). 
У зх. частині платформи в межах двох великих 
щитів (Їлгарн і Пілбара) і декількох розмежова-
них виступів (Ґолер, Масґрейв, Аранта тощо) на 
поверхню виходить архейський кристалічний 
фундамент. До його складу входять давні граніт-
но-гнейсові та гранулітові комплекси, вік яких 
оцінюють прибл. в 2700–3400 млн років, а також 
менш метаморфізовані комплекси зелено ка-
м’яних поясів (віком від 3300 до 2600 млн років). 
Останні представлені осн. і ультраосн. метавул-
канітами, які перешаровуються з метаосадови-
ми породами — залізистими кварцитами, грау-
ваками, кременистими породами. Фундамент 
сх. частини платформи складений метаморфізо-
ваними вулканогенно-осадовими утвореннями 
нижн. протерозою. На кристал. фундаменті за-
лягають осадові і вулканогенні комплекси чохла. 
У Зх. Австралії найдревніші комплекси чохла 
на лежать до нижн. протерозою й представлені 
пісковиками, які перешаровуються з базальта-
ми, залізисто-кременистими породами, доломі-
тами й кислими ефузивами, які виповнюють за-
падину Налагайн і авлакоген Ашбертон-Наббе-
ру. На пн. нижньопротерозойські теригенні 
ком п лекси чохла переходять в осадові формації 
міогеосинклінальних прогинів, які перекрива-
ються теригенними формаціями та кислими 
вулканогенно-плутонічними комплексами. Верх-
ньо протерозойські та палеозойські горизонти 
чохла представлені теригенними глинисто-кар-
бонатними відкладами, які наповнюють синек-
лізи Карнарвон, Кенінґ і прогини Амадієс, Мак-
Артур тощо. У Пд. Австралії анал. комплекси 
утворюють складчасту систему Аделаїда, ви-
тягнуту в меридіон. напрямку. Мезозойські та 
кайнозойські товщі платформного чохла пред-
ставлені переважно піщано-глинистими, часто 
вугленосними відкладами; тільки в Пертському 
грабені на зх. окраїні континенту відомі, крім 
них,  мор. відклади тріас. та крейд. віків. У центр. 
і сх. частинах А.  п. розташована велика мезо-
кайнозойська синекліза Велик. Артезіанськ. бас. 
Вона частково накладається на молоду платфор-
му і перекриває пермо-тріас. передовий прогин 
Бодуен-Сурат, розташований між каледонідами 
й герцинідами. Зх. її частина накладена на Схід-
ноавстрал. палеозойську синеклізу. У центр. 
час тині платформи простягається в широтному 
напрямку глибокий внутрішньоплатформний 
грабен Амадієс. Уздовж зх. і пд. берегів конти-
ненту розташовуються периокеанічні грабенові 
западини Карнарвон, Перт Фіпрої, Ґіпсленд і 
Отуей. Під водами Басової протоки, між матери-
ком і півостровом Тасманія, геофіз. розвідкою 
виявлена велика грабенова Басова западина.

Літ.: Цейслер В. М. Основы региональной тектоники. 
Москва, 2010.

Н. В. Вергельська 

Австралі ́йська столи ́чна терито ́рія (англ. 
Australian Capital Territory) — адм.-тер. одини-
ця першого рівня у складі Австрал. Союзу. 
Адм. ц. — м. Канберра. Керує губернатор. Пл. — 
2358 км2 (суша 2280 км2). Нас. — 385,6 тис. осіб 
(за даними статист. бюро 2014). Густота нас. — 
168  осіб/км2. Крім столиці, є також с.-г. зона 
(7  невеликих сільських поселень) і Нац. парк 
Намаджі (46 % тер.). Після проголошення неза-
лежності Австрал. Союзу й ухвалення консти-
туції (1901) на звання столиці претендували 

м. Сідней і м. Мельбурн. 1911 тер. виокремили 
зі складу шт. Новий Пд. Уельс. 1913 розпочали 
буд-во столиці (м.  Канберра), а 1915 — порту 
Джервіс-Бей. 1927 федерал. уряд і парламент 
переїхав із м.  Мельбурна до м.  Канберри, яке 
офіц. проголосили столицею Австралії. До 1938 
А.  с.  т. наз. Тер. федерал. столиці. 1988 тер. 
отримала атрибути самоврядування й законо-
давчі збори з більшістю повноважень та обо в’яз-
 ків, властивих австрал. штатам. 1989 зі складу 
А. с. т. виокремлено Джервіс-Бей із військ.-мор. 
базою й столичним торг. портом на пд.-сх. 
узбережжі країни. У парламенті країни А. с. т. 
представляють 2 сенатори та 2 депутати. Тер. 
розташована в передгір’ї Австралійських Альп 
у пд. частині шт. Новий Пд. Уельс за 300 км на 
пд. зх. від м. Сіднея, є анклавом на землях цього 
штату. Найвища точка — г.  Бімбері (1912 м). 
Має родовища кварцових пісків, глинистих 
слан ців, вулканічного туфу. Клімат — субтро-
пічний кон тинент. На тер. є масиви евкаліпт. 
лісів, саван і боліт. Найбільші ріки — Маррам-
біджі й Молонгло (з водосховищами й штучним 
оз. Берлі-Ґріффін у центрі м. Канберри) та Куе-
анбеян. Нас. А. с. т. сконцентроване в столиці. 
Осн. сфери економіки — уряд. адмініструван-
ня, обо рона, фінанси, сфера послуг. Розвинені 
елек тронна, харч., легка й лісозагот. пром-сть, 
туризм, автомоб. і залізн. транспорт, функціо-
нує міжнар. аеропорт Канберри. На території 
столиці є Австрал. нац. ун-т, Ун-т Канберри, 
Академія австрал. збройних сил, Нац. б-ка, 
Нац. музей, Нац. галерея, будівля парламенту, 
Верховний суд, резиденція уряду. Поблизу 
м. Канберри — сонячна обсерваторія та комп-
лекс далекого косм. зв’язку, які експлуатує Нац. 
управління з аеронавтики й дослідження косм. 
простору США (НАСА).

Літ.: Brown Nicholas. History of Canberra. Cambridge, 
2014. 

Австралі́йська депре ́сія  — область низького 
атм. тиску над Пн. Австралією, Новою Ґвінеєю 
та Індонезією (частково), яка простежується на 
багаторічних усереднених клімат. картах літніх 
місяців (частина екватор. депресії) та зумовлена 
сильним нагріванням поверхні суходолу влітку. 
Узимку А. д. замінюється австрал. зимовим ан-
тициклоном.

Австралі́йське біогеографі́чне ца ́рство — 
одиниця біогеографічного районування суходо-
лу. Існують різні погляди на склад А. б. ц.
З погляду ф а у н і с т и ч н о г о  р а й о н у в а н н я, 
А. б. ц. синонімізується з царством Нотогея, 
воно охоплює Австралію, Тасманію, Нову Ґвінею, 
Соломонові острови, архіпелаг Бісмарка, Мо-
луккські, Малі Зондські острови, а також Нову 
Зеландію й острови Полінезії, Меланезії, Мікро-
незії та включає: Австралійську область, Поліне-
зійське підцарство (у складі якого Гавайська й 
Полінезійська області) та Новозеландську об-
ласть.
При ф л о р и с т и ч н о м у  р а й о н у в а н н і, 
роз робленому англ. ботаніком Р. Ґудом та допо-
вненому ботаніком з кол. СРСР А. Тахтаджяном, 
А. б. ц., яка охоплює Австралію та прилеглі ост-
рови, розділяється на три флористичні області: 
Пв.-східноавстралійську, Пд.-західноавстралій-
ську і Центральноавстралійську. Різні дослідни-
ки іноді включають до флористичного А. б. ц. 
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Нову Зеландію цілком, іноді — тільки ії пв. час-
тину, іноді — зовсім не включають.
З погляду б і о т и ч н о г о  р а й о н у в а н н я, 
розробленого в 1978 П. Второвим і М. Дроздо-
вим, А. б. г. територіально охоплює Австралію з 
прилеглими островами, але не включає Нової 
Зеландії та розділяється на чотири області: Ма-
терикову, Новоґвінейську, Фіджійську, Новока-
ледонську. За будь-якої системи А. б. ц. вирізня-
ється особливим біорізноманіттям через майже 
повну ізоляцію цих тер. протягом останніх 
прибл. 90 млн років. Для живого світу А. б. ц. 
характерна велика кількість ендеміків, особли-
вий склад фауни (наявність однопрохідних, сут-
тєве переважання сумчастих і майже повна від-
сутність плацентарних ссавців). 

Літ.: Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. 
Ленинград, 1978; Лопатин И. К. Зоогеография. Минск, 
1989; Абдурахманов Г. М., Лопатин И. К., Исмаилов Ш. И. 
Основы зоологии и зоогеографии. Москва, 2001; Вто-
ров П. П., Дроздов Н. Н. Биогеография. Москва, 2001. 

Австралі́йський до ́лар (Australian dollar) — 
валюта Австралії (Австралійського Союзу) та 
незалежних тихоокеанських держав Кірибаті, 
Науру, Тувалу. До 1960 валютою Австралії був 
австрал. фунт стерлінгів: 1,25 австрал. фунту 

стерлінгів = 1 англ. фунту стерлінгів. Впрова-
дження нової валюти було ініційовано Резервним 
банком Австралії у 1960, для якої спочатку про-
понувалась назва «the royal» (англ., букв. — коро-
лівський). У реальний обіг А. д. надійшов 
14.02.1966. Поділяється на 100 центів. А. д. виго-
товляється Королів. австрал. монетним двором. 
Випущено монети номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 
50  центів (1966), 1 А. д. (1984), 2 А. д. (1988) та 
банкноти 1, 2, 10, 20 (1966), 5 (1967), 50 (1973) і 100 
(1984) А. д. У 1988 надійшла в обіг перша пласти-
кова банкнота, започаткувавши випуск сучасних 
австрал. купюр із пластику, що забезпечило біль-
шу довговічність і захист від підробок. Символ 
А.  д. — A$ чи $ (всередині країни), в азіат. фін. 
рейтингах уживаються інші позначення — $А, 
АU$, $АU; код А. д. — AUD. А. д. є резервною ва-
лютою, займає 4–6 місця за обсягами міжнар. ва-
лют. операцій та входить у десятку найстабільні-
ших валют світу. Неофіційно брокери валютного 
ринку А. д. називають «оззі» («Aussie») — австра-
лієць, а в острівних країнах, де він використову-
ється — «тихоокеанське песо» («Pacific Peso»).

Літ.: Валюты стран мира. Москва, 1987; Корнели-
ус  Л.  Торговля на мировых валютных рынках. Москва, 
2005.

Австралі́йський мерино ́с — порода тонко-
рунних овець вовнового напряму. Виведений в 
Австралії з мериносів, завезених з Європи і 
США. Вовна густа, довга, камвольна, тонина 
64–70 якості, відзначається високим виходом 

чистого волокна (48–55 %), еластичністю, м’якіс-
тю, добрим полиском і міцністю. Жива маса ба-
ранів становить 75–85 кг, вівцематок — 40–45 кг. 
Серед. настриг вовни від баранів — 8–10 кг, від 
вівцематок — 5–5,5 кг. Використаний для поліп-
шення місцевих тонкорунних овець і виведення 
грозненської породи овець.

Літ.: Есаулов П. А. Методы повышения продуктивнос-
ти овец в Австралии. Москва, 1967; Мороз В. А. Мерино-
сы Австралии: Производственно-практическое издание. 
Моск ва, 1992.

Австралі́йські А́льпи — найвищий гірський 
масив Австралії, розташований у межах штатів 
Новий Пд. Уельс і Вікторія, та найвища пд. час-
тина Великого Вододільного хр. Довжина  — 
бл. 430 км, ширина — до 150 км, висота — 1700–
2000  м (найвищі гори: Косцюшко  — 2228  м, 
найвища точка материка; Таунсенд  — 2209  м). 
А.  А.  — це високо піднятий горстовий масив, 
розбитий розломами на окремі хребти-блоки: 

Гурок, Монара, Муніонг, Баррі. Нагір’я складене 
палеозойськими (переважно девонськими) 
квар  цитами, сланцями та вапняками, прониза-
ними гранітними інтрузіями. Високі частини 

50 австралійських доларів, 1995

Австралійський меринос. 
Баран

Австралійські Альпи. 
Євгеній фон Герар. Вид на гору 
Косцюшко, 1866



155

Авс

масиву мають сліди четвертинного зледеніння. 
На пн.-зх. схилах масиву бере початок гол. річка 
Австралії — Муррей (2375 км). А. А. характери-
зуються найсуворішим в Австралії кліматом, 
вершини взимку на 2–3 місяці вкриваються сні-
гом. На схилах гір (до висоти 1200–1300 м) рос-
туть ліси з деревоподібних папоротей та евка-
ліптів, вище — криволісся, чагарникові зарості, 
гірські луки та осокові болота.

Літ.: Власова Т. В. Физическая география материков и 
океанов. Москва, 1986; По материкам и океанам. Москва, 
1988; Johnson D. P. The Geology of Australia. Cambridge, 2009.

Австралі́йські мо ́ви — мови автохтонного на-
селення Австралії. Генетичну спорідненість не 
доведено, хоча були спроби встановити спорід-
неність із тасман. і папуас. мовами. Сліди зовн. 
впливів (імовірно, папуас.) спостерігають лише 
в мовах п-ова Кейп-Йорк. До початку європ. ко-
лонізації налічувалося бл. 300 тис. австралійців, 
що розмовляли понад 260 мовами. Проте вже у 
2-й пол. 20 ст. аборигенів лишилося менше 
160 тис., а А. м. не володіла й половина. У 2004 зі 
170 тис. австралійців аборигенного походження 
лише 47 тис. мало певні знання А. м. На сьогодні 
з бл. 150 живих А. м. майже всі перебувають під 
загрозою зникнення. Лише т. з. «мовою Західної 
пустелі» розмовляє до 4 тис. осіб, деякими (алья-
варр, аранта, аррернте, валмаджарі, валпірі, нга-
аньятьяра, нгаанятьяра) володіє бл. 1 тис. мов-
ців, рештою мов — від одиниць до кількохсот 
людей. У багатьох спільнотах практикують бі-
лінгвізм. Низка мов має численні діалекти, у т. ч. 
зі значними лекс. розходженнями, що ус кладнює 
розмежування мов і діалектів, тому заг. кількість 
А. м. іноді оцінюють у 500–600, а з урахуванням 
мертвих мов і говірок — у 700–750. А. м. станов-
лять 12 окремих мов — анділяуґва, варраі, ґуна-
віді, какадю, кунґаракань, манґараї, мінкін, на-
кара, нґевіі, нунґґубуйю, тіві, янюла та 16 ро-
дин — бунаба (2 мови), буреран (2), вороран (7–
12 мов), ґарама (2), ґунвіінґу (11–22), родина 
Дейлі (12–19), дьєрраґан (3–5), дііґілі-вамбая (3), 
дяміндюнґ (4), іваіді (5–7), карава (2), ларакіа (2), 
манґері (2), мара (3), мірнді (5–7), нюлнюл (4–8), 
пама-нюнґа (25 груп і 16 окремих мов, усього 
близько 180 мов). Значна кількість мов на сьо-
годні вже зникла, зокрема, ґіімбійю, маррґу. Па-
ма-нюнґа охоплює ⅞ тер. континенту і є найчис-
леннішою родиною (Р. Діксон не вважає пама-
нюнґа родиною). Більшість А. м. типологічно й 
матеріально близькі, значні відмінності наявні 
лише в лексиці. Власного письма за рідкісними 
винятками не мають, послуговуються латини-
цею. Писемних пам’яток не має. В А. м. зазвичай 
лише три голосних (і, а, u), які мають як довгі, 
так і короткі варіанти. Сполучення приголос-
них нечасті, наголос переважно на першому 
складі. У більшості мов (за винятком мов п-ова 
Кейп-Йорк) немає фрикативних, увулярних та 
гортанних приголосних, а також протистав-
лень глухих — дзвінких. Значна кількість місць 
артикуляції: чотири місця у передньоязиковій 
зоні, за рахунок передньої чи задньої позиції 
язика та його форми (пласкої чи спрямованої). 
Підсистеми вибухових і носових мають по 
шість членів (білабіальний, інтердентальний, 
апікальний, ретрофлексний палатальний, ве-
лярний); є чотири латеральних, вібрант і три 
глайди (білабіальний, ретрофлексний, пала-
тальний); у кожному локальному ряді наявний 

окремий носовий сонорний звук. У мовах п-ова 
Кейп-Йорк (родина пама-нюнґа) немає ретро-
флексних, однак наявні фрикативні. Інвентар 
мови кала-лаґав-йя ближчий до папуас. мов: 
протиставлення дзвінких і глухих (p — b, зубні  
t  — d , альвеолярні t — d, шиплячі s — z та їхні 
алофони tʃ — dʒ, задньоязикові k — ɡ); 8 голо-
сних із протиставленням за протяжністю (i i, 
e e, a a, ə ə, ɔ ɔ, o o, ʊ ʊ, u u). А. м. аглютина-
тивні, мовам п-ова Арнемленд притаманний та-
кож полісинтетизм. У мовах родин пама-нюнґа, 
дінґілі-вамбая, карава і в мові мінкін є тільки 
суфікси, у решті — також префікси. Суб’єктно-
об’єктні покажчики в багатьох мовах приєдну-
ються не до присудка, а до особливої частки — 
«каталізатора» чи до першого слова в реченні: 
ŋadju-lu-lu ka-na-ŋgu nja-nji («я тебе бачу»), де 
ka  — ергативний каталізатор; wawirri kapi-rna 
pantirni («я пронизую (списом) кенгуру»), де 
kapi  — каталізатор (мова валбірі пд.-зх. групи 
родини пама-нюнґа). Дієслово має категорії спо-
собу, числа, рідше — особи; в категорії часу не-
рідко наявні два-три часи; у деяких мовах 
обов’язкова точна вказівка на момент доби, у 
який виконується дія. Категорію часу можуть 
мати й особові займенники та прислівники. 
Іменнику притаманна розвинена система від-
мінків. Кількість непохідних числівників неве-
лика (зазвичай три-чотири), окремої категорії 
числівників не існує. У деяких мовах, крім од-
нини і множини, є троїна (для другої і третьої 
особи-персони). У системі граматичних катего-
рій у мові ларділ (група танґа родини пама-нюн-
ґа) особові займенники множини мають дві 
форми: одна — для осіб парних поколінь стосов-
но мовця, інша — для непарних, напр. njari «ми з 
ним (братом, дідом, онуком)» та nja:ni «ми з ним 
(батьком, сином, прадідом)». Порядок слів у ре-
ченні зазвичай довільний, але переважає SOV 
(суб’єкт — об’єкт — дієслово). Синтаксис ерга-
тивний, номінативними є тільки мови групи 
танґа і нґаярда родини пама-нюнґа. До 1930-х 
над вивченням А. м. працювали здебільшого ет-
нографи й місіонери, які укладали словники й 
стислі грамат. нариси. У 1930–1950-ті завдяки ді-
яльності А. Кейпелла та його учнів створено ве-
лику кількість наук. грамат. описів. У 1961 було 
засновано Австр. ін-т вивчення аборигенів, що 
почав координувати всі етнограф. і лінгвіст. до-
слідження; з’являються детальні граматики і 
словники багатьох А.  м., починається їхнє по-
рівняльно-іст. вивчення. У 1972 Р. Діксон публі-
кує граматику мови д’ірбал, яку пізніше стали 
застосовувати в лінгвіст. типологічних дослі-
дженнях. З’являют ь ся теорії спорідненості й по-
ходження А. м.: Й. Нікольз виводить пн. родини 
А. м. із Пд.-Сх. Азії, В. А. Фоллі виявляє лексичні 
подібності між реконструйованою Р. Діксоном 
прото-австрал. мовою та мовами на сх. Нової Гві-
неї (однак пізніше Р.  Діксон відмовився від своєї 
гіпотези прото-австрал. мови). А.  м. присвячено 
матеріали часопису Australian Journal of Linguis tics.

Літ.: Capell A. A new approach to Australian linguistics. 
Sydney, 1956; Wurm S. A. Languages of Australia and Tas-
mania. The Hague, 1972; Dixon R. M. W. Searching for Abori-
ginal Languages. Chicago, 1989; The non-Pama-Nyungan 
languages of northern Australia : comparative studies of the 
continent’s most linguistically complex region. Canberra, 
2003; Dixon R. The Languages of Australia: Cambridge Lib-
rary Collection — Linguistics. Cambridge, 2011.

Т. К. Комарницька
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Австралі́йські морські́ ле ́ви (лат.  Neopho
ca) — рід ссавців родини вухатих тюленів, який 
включає єдиний вид — австралійський мор-
ський лев (Neophoca cinerea). Ареал виду обме-
жений зх. і пд. узбережжями Австралії. Колонії 
А. м. л., крім зх. і пд. узбереж материка, трапля-
ються ще на невеликих незаселених островах 
поблизу узбережжя. А. м. л. має могутній ту-
луб, короткі ласти і коротке хутро. Довжина 
тіла самця сягає 2–2,5 метри, маса — 200–250 кг. 
Розміри самки  в 2,5–3,5 раза менші: довжина 
тіла — 1,3–1,8 м, маса — до 100 кг. Тіло і голова 
має темно-коричневе забарвлення, черево знач-
но світліше. 
А. м. л. ведуть осілий спосіб життя, майже не 
мігрують і протягом життя тримаються непода-
лік місця народження. Втім, за несприятливих 
погодних умов мігрують углиб материка на від-
стань до 10  км. Здатні добре лазити по скелях. 
Багато часу проводять у воді. Живляться пере-

важно рибою, головоногими молюсками, краба-
ми, дрібними ракоподібними. У шлунках завжди 
знаходять камінці. У період розмноження самці 
можуть полювати на пінгвінів. А. м. л. є об’єктом 
живлення білої акули та косаток. Народження 
дитинчат припадає на жовтень — початок груд-
ня. Ці ссавці відомі своїми аномальними цикла-
ми розмноження, що не прив’язані до сезонних 
явищ, порівняно з іншими ластоногими, яким 
властивий 12-місячний репродуктивний цикл. 
Самці збирають гареми з 4–5 самок й агресивно 
боронять їх та свою територію від зазіхань ін-
ших самців. А. м. л., порівняно з іншими тюле-
нями австрал. узбережжя, є досить рідкісним 
видом, чисельність і ареал якого помітно скоро-
тилися протягом останнього століття. На сьо-
годні відомо бл. 14 700 особин. Згідно з міжна-
родним природоохоронним зак-вом, А. м. л. ма-
ють статус тварин, які потребують особливого 
захисту; їх внесено до Червоного списку Міжна-
родного союзу охорони природи як тварин, що пе-
ребувають під загрозою зникнення.

Літ.: Gales N. J., Cheal A. J., Pobar G. J. William-son P. 
Breeding biology and movements of Australian sea lions, 
Neophoca cinerea, off the west coasst of Western Australia // 
Wildlife Research. 1992. № 19 (4); Shaughnes sy P. D., Den-
nis T. E., Seager P. G. Status of Australian sea lions, Neophoca 
cinerea, and New Zealand fur seals, Arctocephalus forsteri, on 
Eyre Peninsula and the far west coast of South Australia  // 
Wildlife Research. 2005. № 32 (1); Goldsworthy S. & Gales N. 
Neophoca cinerea // IUCN 2008. IUCN Red List of Threa ten-
ed Species. Retrieved 30 January. 2009; 

Я. О. Межжеріна

Австралі́йські посе ́лення каторжа ́н (англ. 
Australian Convict Sites) — музейні комплекси, 
присвячені історії австрал. каторги 18–19 ст., 
об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (з 2010). 
Перші поселення каторжан з’явилися в Австра-
лії у 18 ст. після того, як влада Великої Британії 
схвалила рішення про депортацію злочинців з 
Англії до однієї з своїх колоній — на пд. узбе-
режжя Австралії. Поселення розташовувалися 
на родючих землях на мор. узбережжі, звідки 
були витіснені аборигени. У складі об’єк та  — 
11 каторжанських поселень. До переліку входять: 
стара будівля уряду та довколишня тер. в м. Пар-
раматта; бараки Гайд-парк; стара Велика пн. до-
рога неподалік містечка Вайзманс-Феррі; колиш-
ня каторжна в’язниця на о.  Кокату в Сіднеї, усі 
чотири пам’ятники — у Новому Пд. Уельсі; має-
ток Брікендон-Вулмерс неподалік м. Лонґфельд; 
колишня колонія-поселення Дарлінґтон на о. Ма-
рія; Кескейдська жіноча в’язниця в м. Гобарті; 
колишня каторжна в’язниця у м. Порт-Артурі на 
п-ові Тасман; вугільні шахти Тасманії неподалік 
м. Премадейни — ці п’ять пам’ятників у Тасманії; 
іст. р-н с-ща Кінґстона та долини Артурс на 
о. Норфолк та в’язниця Фрімантл у Зх. Австралії. 
Зазначені заклади були переважно місцями ув’яз-
нення або перевиховання злочинців за допомо-
гою праці. Свідчать про великомасштабну депор-
тацію злочинців та колоніальну експансію європ. 
держав.

Австралі́йці  — мешканці Австралії. Тер. межі 
розселення: материк Австралія, о. Тасманія й 
прилеглі о-ви, що належать Австрал. Союзу. За 
етнічним складом переважають австралійці ан-
глосаксонського й ірландського походження, 
але на тер. країни представлено й інші етнічні 
групи, зокрема, австрал. аборигенів, а також на-
щадків іммігрантів зі Сх. Європи і азійських 
країн (Китаю, В’єтнаму, Індонезії). Офіц. мова — 
англійська (на практиці її статус законодавчо не 
врегульовано). Заг. чисельність нас. становить 
понад 21 млн осіб (2011, перепис). Близь ко 40 % 
мешканців є протестантами (англіканство, пре-
світеріанство, баптизм тощо), близь ко 25 %  — 
католики (переважно ірландського походження; 
2011, перепис).
Первісне населення Австралії — австрал. абори-
гени, аборигени Тасманії й о-вів Торресової про-
токи. У 19 — на поч. 20 ст. Австралію масово за-

Австралійські морські леви (Neophoca)

Австралійські поселення 
каторжан. Колишня 
каторжна в’язниця  
у м. Порт-Артур (п-ів. Тасман)
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селяли вихідці з Великої Британії й Ірландії 
[процес міграції з Великої Британії не зупинився 
після отримання Австралією статусу домініона 
(1901) й набуття нею фактичної незалежності 
(1939)]. Після закінчення Другої світової війни 
до Австралії переселилися численні іммігранти 
з Центральної і Сх. Європи (колишні переміщені 
особи). З 1970-х  Австралія стала одним із на-
прямків міграції з азійських країн. Станом на 
2006 (перепис) близько 24 % нас. Австралії були 
А. в першому поколінні. Основна мова спілку-
вання — англ., близько 80 % населення — англій-
ські монолінгви. Решта населення, переважно А. 
у першому й другому поколінні, використовує в 
побуті, крім англ., мову країни походження. 
У  місцях компактного розселення корінного 
населення використовуються також мови  ав-
страл. аборигенів.

Літ.: Burnley I. The Impact of Immigration on Australia: 
A Demographic Approach.  Oxford, 2001; The Australian 
People: An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their 
Origins / Ed. by J.  Jupp.  Cambridge, 2001; Wells A., Mar-
tinez T. Australia’s Diverse Peoples A Reference Sourcebook. 
Santa Barbara, 2004.

Австра ́лія, Австралі́йський Союз́ (англ. Austra-
lia, Commonwealth of Australia) — держава у Пд. 
півкулі, розташована на однойменному матери-
ку, о. Тасманія та кількох ін. островах. Назва 
«А.» походить від лат. «аustralis» — «південний». 
Австрал. суходіл наз. «Тerra Australis», або Пд. 
Землі.  
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Континент між 
Індійським ок. і пд. частиною Тихого ок. Геогра-
фічні координати — 27 00 S, 133 00 E.
Тер.: заг. — 7 741 220 км², суходіл — 7  682 300 км², 
вода — 5 8 920 км², берегова лінія — 25 760 км.
Столиця — м. Канберра.
Адм.-тер. поділ — 6 штатів (Новий Південний 
Уельс, Квінсленд, Південна Австралія, Тасма-
нія, Вікторія, Західна Австралія) і 3 тер. (Ав-
стралійська столична територія, Північна те-
риторія, Джервіс-Бей), а також зовнішні тер. 
[о-ви Ашмор і Картьє, Герд і Макдональд, Коко-
сові (Кілінґ) о-ви, о. Різдва в Індійському ок.; 
о-ви Коралового моря, о. Норфолк в Тихо-
му  ок.; Австралійська антарктична терито-
рія (суверенітет над нею не визнається багать-
ма країнами)]. 
Офіц. мова — англійська. Грош. одиниця — ав-
стралійський долар. Держ. гімн — «Розвивайся, 
прекрасна Австраліє» (англ. «Advance Australia 
Fair»), слова і музика П. Д. Маккорміка (напис. 
1878, затв. 1984). Нац. свято — День А. (26 січня). 
ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР (затверджений 1954) — 
синього кольору; у верхньому лівому куті роз-
міщений прапор Великої Британії — символ 
приналежності до Австралійського Союзу і Бри-
танської Співдружності націй. Синій колір пра-
пора — символ океану, що оточує з усіх боків А. 
Посередині прапора розташоване зображення 
сузір’я Південного хреста. 6 зірок на прапорі 
сим волізують шість штатів Австрал. Союзу. Сім 
променів зірки означають шість штатів і терито-
рію Папуа. П’ятикутна зірка символізує феде-
рал. округ Канберру. 
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ зображений у вигляді 
щита, який підтримують з двох боків кенгуру і 
страус ему; обрамлений квітучими гілками евка-
ліпта. Щит розділений на 6 частин, кожна з яких 
вміщує емблему відповідного штату. У  вер х ній 

частині герба розміщена семикутна зірка, шість 
променів якої означають 6 штатів, а сьомий — 
символізує федерал. округ Канберру. Герб у ни-
нішньому вигляді існує з 1912.
ЕМБЛЕМА А. Золота акація (оголошена офіцій-
ною національною квітковою емблемою у серпні 
1988).
ДЕРЖАВНИЙ ЛАД. В А. діє конституція від 
09.07.1900 (набула чинності 01.01.1901). При-
йняття осн. закону засвідчило об’єднання шести 
колишніх брит. колоній і створення союзної 
д-ви. А. формально — конституційна монархія у 
складі Брит. Співдружності, фактично — феде-
ративна парламентська республіка. А. є парла-
ментарною монархією; збережені конституцій-
но-правові зв’язки з кол. метрополією — Вели-
кою Бри танією.
Вищий орган законод. влади — федерал. пар-
ламент, який складається з двох палат: ниж-
ньої — Палати представників і верхньої — Се-
нату. Склад обох палат формується за резуль-
татами заг. і прямих виборів. Вибори до Палати 
представників проводяться за мажоритарною 
(мажоритарно-преференційною), а до Сена-
ту — за пропорц. системою. Віковий ценз для 
активного і пасивного виб. права в обох випад-
ках однаковий — 18 і 21 рік. У Палаті представ-
ників — 148  членів, Сенаті — 76. Сенаторів 
оби рають від штатів (по 12 від кожного) і від 
тер. (по 2). Члени нижньої палати обираються 
на 3 роки. Сенаторів обирають на 6 років з пе-
реобранням половини складу палати через 
3 роки. Палати парламенту загалом рівноправ-
ні; однак фін. законопроекти спочатку вно-
сяться на розгляд нижньої палати. Сенат може 
відхилити їх у цілому, але не наділений правом 
вносити поправки. 
Глава д-ви — Королева Великої Британії, пред-
ставлена генерал-губернатором. Фактичним 
гла вою д-ви є генерал-губернатор. Його при-
значає брит. монарх за поданням австрал. уря-
ду. Термін його повноважень — 5 років. Фор-
мально він наділений широкими повноважен-
нями. Однак практично всі його рішення мають 
бути контрасигновані урядом. Останнє прави-
ло іноді порушувалося, і генерал-губернатор 
діяв самостійно, напр., щодо розпуску палат 
парламенту. Генерал-губернатор очолює феде-
рал. викон. раду, яка має допомагати йому в 
управлінні держ. справами. До ради входять у 
повному складі міністри та ін. особи, призна-
чувані генерал-губернатором. Про те на прак-
тиці виконавчу владу здійснює уряд (Кабінет 
міністрів), який очолює прем’єр-міністр.
Конституцією не визначено порядок форму-
вання уряду. Встановлено тільки, що міністри 
повинні бути водночас і членами однієї з палат 
парламенту. Як і у Великій Британії, формуван-
ня уряду регулюється т.  з. конституційними 
угодами, тобто політ. нормами неписаного ха-
рактеру.
Суд. система складається з федерал. судів, судів 
штатів, а також кількох спец. судів з обмеженою 
юрисдикцією. Серед федерал. судів слід виділи-
ти Високий суд, якому, зокрема, надано право 
тлумачити конституцію і здійснювати конст. 
контроль.
За формою держ. устрою А. є федерацією. В усіх 
штатах прийнято конституції, причому в деяких 
ще до введення федерал. конституції. Законод. 
владу в штатах здійснюють їхні парламенти, ви-

Австралія. Прапор
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кон. — місц. уряди. У кожному штаті є губерна-
тор, який представляє там брит. монарха і фор-
мально очолює викон. владу. Держ. управління 
територіями здійснює федерал. уряд. Федерал. 
конституція встановила принципи розмежуван-
ня компетенції між федерацією і штатами. Тер. 
штатів поділена на графства і муніципалітети, 
їхнє населення обирає представницькі органи 
місц. самоврядування — ради, які, в свою чергу, 
створюють викон. органи. 
УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. 
А. — член ООН з 1945, член Співдружності, очо-
люваної Великою Британією, ін. міжнар. органі-
зацій: Азіатський банк розвитку; АНЗЮС; Азій-
сько-Тихоокеанське економічне співробітни-
цтво; Асоціація держав Південно-Східної Азії; 
Австралійська група; Банк міжнародних розра-
хунків; Європейський банк реконструкції і роз-
витку; Ініціатива щодо забезпечення прозорості 

у видобувній промисловості; Продовольча та 
сільськогосподарська організація; Група розроб-
ки фінансових заходів боротьби з відмиванням 
грошей; Велика двадцятка; Міжнародне агент-
ство з атомної енергії; Міжнародний банк ре-
конструкцій і розвитку; Міжнародна організа-
ція цивільної авіації; Міжнародна торгова пала-
та; Міжнародна асоціація розвитку; Міжнародне 
енергетичне агентство; Міжнародна фінансова 
корпорація; Міжнародна гідрографічна органі-
зація; Міжнародна організація праці; Міжна-
родний валютний фонд; Міжнародна морська 
організація; Міжнародна організація рухомого 
супутникового зв’язку; Міжнародна організація 
кримінальної поліції; Міжнародний олімпій-
ський комітет; Міжнародна організація з мігра-
ції; Міжпарламентський союз; Міжнародна ор-
ганізація зі стандартизації; Міжнародна органі-
зація супутникового зв’язку; Міжнародний 
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союз електрозв’язку; Міжнародна конфедерація 
профспілок; Багатостороннє агентство з гаран-
тування інвестицій; Агентство з ядерної енергії; 
Група ядерних постачальників; Організація еко-
номічного співробітництва та розвитку; Органі-
зація із заборони хім. зброї; Організація з без-
пеки і співробітництва в Європі (партнер); Ти-
хоокеанський альянс (спостерігач); Паризький 
Клуб; Форум Тихоокеанських островів; Асоціа-
ція регіонального співробітництва Південної 
Азії; Система центральноамериканської інтегра-
ції (спостерігач); Південно-тихоокеанська угода 
про регіональну торгівлю та економічне співро-
бітництво; Секретаріат Тихоокеанської спіль-
ноти; Організація Об’єднаних Націй; Рада Без-
пеки ООН (тимчасово); Асоціація ООН з тор-
гівлі та розвитку; Організація Об’єднаних Націй 
з питань освіти, науки і культури; Управління 
Верховного комісара ООН у справах біженців; 
Близькосхідне агентство ООН для допомоги 
палестинським біженцям і організації робіт; Ор-
ганізація Об’єднаних Націй із спостереження за 
перемир’ям; Всесвітня туристична організація; 
Всесвітній поштовий союз; Всесвітня митна ор-
ганізація; Всесвітня федерація профспілок; 
Всесвітня організація охорони здоров’я; Всесвіт-
ня організація інтелектуальної власності; Все-
світня метеорологічна організація; Всесвітня 
торгова організація. 
ІСТОРІЯ. Заселення А. людьми (австрал. абори-
генами, остров’янами Торресової протоки та 
аборигенами Тасманії) почалося 42–48  тис. ро-
ків тому. Перші поселенці прибули до А. з Пд.-
Сх. Азії. Відкриття А. європейцями відбулося в 
1606, коли голланд. мореплавець В.  Янсзон 
(1570–1632) дістався материка, назвавши його 
«Новою Голландією» та оголосивши володінням 
Нідерландів (голландцями ніколи не освоювала-
ся). Сучасну назву «А.» було запропоновано 
1814 англ. дослідником М. Фліндерсом. До 18 ст. 
аборигени жили в умовах первіснообщинного 
ладу. Формальних тер. претензій до австрал. 
аборигенів європейці не висували до 1770, коли 
капітан Дж. Кук від імені Великої Британії заво-
лодів сх. узбережжям, якому згодом дав назву 
Новий Південний Уельс. 26.01.1788 тут було за-
сновано першу колонію для каторжників та їхніх 
наглядачів (з Великої Британії до А. їх відправ-
ляли до 1840, а за ін. даними — до 1868), які ста-
ли першими європ. мешканцями Австралії. 
Протягом 19 ст. один за одним австрал. штати 
ставали колоніями Великої Британії (Тасма-
нія  — 1825; Зх. Австралія — 1829; Пд. Австра-
лія — 1836; Вікторія — 1851; Квінсленд — 1859) і 
лише 01.01.1901 всі шість колоній було об’єдна-
но в Австралійський Союз, який отримав статус 
домініону, тобто автономії держави в межах 
Британської імперії. Її монарх уважався симво-
лічним главою держави-домініону. Колонізація 
країни супроводжувалася винищенням абори-
генів, залишки їх були змушені жити здебільшо-
го в резерваціях. 
З 1820-х в А. почало розвиватися вівчарство, в 
1830-х з’явилися перші пром. підприємства. 
У 2-й пол. 19 ст. у зв’язку із «золотою лихоман-
кою» (1851–1961) значно зріс приплив пересе-
ленців. У 1906 А. передано брит. колонію Папуа 
(пд.-сх. частину Нової Ґвінеї), а після Першої 
світової війни, в якій австрал. війська діяли в 
складі брит. армії, — кол. нім. колонії Нову Ґві-
нею (пн.-сх. частину Нової Ґвінеї) та о. Науру (як 

підмандатні території Ліги націй). Світова екон. 
криза 1929–1933 завдала удару по економіці А., 
що орієнтувалася значною мірою на зовн. ри-
нок. У  1933 безробітні становили бл. 30 % пра-
цездатного населення. Під час Другої світової 
війни А. виступала на боці антигітлерівської 
коаліції. Після війни А. перетворилася на само-
стійну д-ву, залишаючись у складі Співдружнос-
ті, очолюваної Великою Британією. Після війни 
при владі майже постійно перебувала коаліція 
ліберальної та аграрної партій. У 1972–1975 уряд 
формували лейбористи, вони зробили низку 
кроків у напрямі більш самостійного курсу в 
зовн. і внутр. політиці. Австрал. уряд був зму-
шений надати незалежність Науру (1968) і Па-
пуа Новій Ґвінеї (1975). На референдумі 1999 
австралійці не підтримали ідеї переходу від 
конституційної монархії до республіки.
Дип. відносини України з А. встановлено 
26.12.1991.
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ. Австралії притаманна т. з. 
система двох з половиною партій: дві великі по-
літ. партії — Лейбористська та Ліберальна та 
невелика Нац. партія, яка традиційно формує 
коаліційні уряди з лібералами. А в с т р а л і й -
с ь к а  л е й б о р и с т с ь к а  п а р т і я  (Austra-
lian Labor Party) — найстаріша партія Австралії, 
що бере свої витоки з лейборист. партій австрал. 
колоній, які передували ут воренню федерації 
(1890-ті), вхо дить до Міжнар. демократ. союзу, 
входила до Соц. Інтернаціоналу, тепер — до 
Прогресивного Альянсу — конфедерації соціал-

демократ. центрист. партій. Партія сповідує со-
ціал-демократичну ідеологію. Л і б е р а л ь н а 
п а р т і я  А в с т р а л і ї  (Liberal Party of Austra-
lia) — правоцентристська партія, заснована 1945. 
Партія ліберально-консервативної ідеології. Н а -
ц і о н а л ь н а  п а р т і я  А в с т р а л і ї  (Na-
tional Party of Australia) — правоцентристська 
партія, що представляє інтереси жителів сіль-
ських територій, фермерів та с.-г. виробників. 
Заснована 1920 як Аграрна партія, 1975–1982 — 
Нац. аграрна партія, з 1982 — сучас. назва. Інші 
загальнонац. партії, представлені в парламенті: 
Австралійські демократи (Australian Democrats, 
Австралійські зелені (Australian Greens), Родина 
передусім (Family First Party), Об’єд нана партія 
Палмера. Вони відіграють незначну роль, їх 
вплив переважно обмежується верхньою пала-
тою — Сенатом. Також діють партії місцевого 
рівня, напр., Аграрна ліберальна партія, що діє в 

Австралія. Будинок 
парламенту в м. Канберра 
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Пн. тер., Християнсько-демократична партія, 
діє в Новому Південному Уельсі, Ліберальна на-
ціональна партія Квін сленду.
З 1901 при владі більшу частину часу перебувала 
Ліберальна партія, у 1996–2007 — коаліція Лібе-
ральної і Національної партій; 2007–2013 —Лей-
бористська партія Австралії; з 2013 — Лібераль-
на партія Австралії.
ПРИРОДА. Тер. А. становить 5 % площі світо-
вого суходолу, вона простягається з пн. на пд. на 
3200 км та з зх. на сх. на 4100 км. 
Р е л ь є ф,  г е о л о г і ч н а  б у д о в а  і  к о р и с -
н і  к о п а л и н и. Рельєф А. переважно рівнин-
ний (бл. 95 % поверхні не перевищує висоти 
600 м). Середня висота над рів. м. — 330 м. На 
Зх. — Австрал. плоскогір’я (серед. висоти 400–
500 м), оточене хребтами Кімберлі (до 936  м), 
Макдоннелл (до 1511 м), Масґрейв (до 1440 м), 
Хамерслі (1251 м), в центрі — пустелі Велика 
Піщана, Ґібсона, Вікторія та ін. Далі на Сх. про-
стягається Центральна низовина з переважни-
ми висотами до 100 м, в районі озера Ейр — най-
нижча точка материка (–16 м). З Пд. низовина 
оточена горами Фліндерс і Лофті. Найвища час-
тина А. — Великий Вододільний хребет на Сх. 
материка (вис. до 2230 м, г. Косцюшко в Австра-
лійських Альпах). 
Основу материка становить докембрійська плат-
форма. У пізньому палеозої та в першій полови-
ні мезозою Австралійська платформа була 
складником давнього материка — Гондвани. Сх. 
частину А. займають складчасті гірські споруди 
каледонського й герцинського гороутворення. 
Формування поверхні цих гір відбулося в неоге-
новий і антропогеновий періоди. Надра А. багаті 
на різноманітні корисні копалини (боксити, за-
лізну і марганцеву руди, свинцево-цинкові руди, 
кам’яне вугілля, цирконій, уран, золото, алмази 
та ін.); природно-ресурсний потенціал у 20 разів 
вищий за  середньосвітовий показник. В Зх. А. 
зосереджені значні поклади заліз., поліметале-
вих, марганцевих, срібних, нікелевих, мідних 
руд, золота. На Сх., поблизу Сіднея й Мельбур-
на, — родовища кам. вугілля. Є також поклади 
рутилу, ільменіту, цирконію, уранових руд. Зна-
чні запаси бокситів (Квінсленд, Пн. тер.). Вияв-
лено поклади нафти і природного газу. Пошире-
ні фосфорити, сіль, гіпс, магнезит, графіт, тальк, 
азбест. 
К  л  і  м  а  т. А. розташована в межах трьох осн. 
теплих клімат. поясів Пд. півкулі: субекваторі-
ального (на пн.: відрізняється рівним ходом 
температур і великою кількістю опадів), тропіч-
ного (у центр. частині: два типи клімату — тро-
пічний вологий і тропічний сухий), субтропіч-
ного (на пд.: три типи клімату  — середземно-
морський, субтропічний континент. і субтропіч-
ний вологий). Пересічна т-ра повітря на Пн. в 
січні +28°, липні +24°, на Пд. — відповідно +20 і 
+9°. У внутр. областях клімат різко континен-
тальний — пересічна т-ра січня досягає +34°, 
липня +10°. Абс. максимуми т-ри понад +50°, 
мінімум –4, –6° (в горах — до –22°). На рівнинах 
заморозки бувають дуже рідко. За характером 
зволоження рік в А. поділяється на два сезони — 
сухий і вологий. На Пн. і Сх. вологий сезон при-
падає на літо, що триває з грудня по березень. 
Опади в тропічній А. здебільшого являють со-
бою зливи і часто зумовлюють повені. У субтро-
пічному районі дощі випадають рівномірно про-
тягом року; на сх. і зх. узбережжях, крайньому 

Пд. Зх. і Пд. Сх. — взимку. 44 % території А. 
одержує менше як 250 мм (це пустелі і напівпус-
телі пасатної зони). Найбільша кількість опа-
дів — на пн. і сх. окраїнах материка (1000–1200, 
подекуди — до 2000 мм на рік), найменша (50–
120 мм) — у центр. районах.
В н у т р і ш н і  в о д и. Річкова сітка А. розви-
нута мало. Майже 60 % території — безстічні 
області. Зі східних схилів Великого Вододільно-
го хребта стікають короткі річки, що в верхів’ях 
течуть у вузьких ущелинах та сповільнюють 
свою течію, виходячи на прибережну рівнину; 
на зх. схилах Великого Вододільного хребта бе-
руть початок річки, що прокладають свій шлях 
по внутрішніх рівнинах, в Австрал. Альпах по-
чинається найдовша річка на материку — Мур-
рей (2375 км), в горах також зароджується її 
найбільші притоки — Маррамбіджі (1485 км), 
Дарлінґ (1472 км) та деякі інші (живлення пере-

важно дощове). Лише деякі річки у пониззях 
судноплавні. Величезні простори пустель і на-
півпустель перетинають лише тимчасові водо-
токи — кріки (Куперс-Крік, Джорджина тощо). 
Найбільше озеро — Ейр, на Пд. від нього — со-
лоні озера Торренс, Герднер, Фром. Значні соло-
ні озера є на Зх.-Австралійському пло скогір’ї. 
Більшість озер А. живляться дощовими водами 
та не мають постійного рівня і стоку (влітку озе-
ра пересихають та перетворюються на неглибокі 
солончакові западини). Велике значення для во-
допостачання мають підземні води (Великий 
Артезіанський басейн та ін.).
Ґ р у н т и. Ґрунтовий покрив А. в заг. рисах під-
порядкований широтній зональності, яка пору-
шується лише в горах. На Пн. простягається 
широка прибережна смуга опідзолених і місця-
ми заболочених червоноземів, що змінюються 
чорно-бурими ґрунтами тропічних саван. У пус-
телях — сіроземи, бурі пустельно-степові ґрунти 
з солончаками і масивами пісків. На Пд. А. по-
ширені каштанові ґрунти, які тягнуться широ-
кою смугою вздовж узбережжя і на крайньому 
Пд. Зх. материка змінюються коричневими і 
червоно-бурими ґрунтами субтропічних саван. 
Часто серед каштанових ґрунтів трапляються 
невеликі острови солонців. На Сх. — смуга під-
золистих ґрунтів, які на більш підвищених ді-
лянках переходять у гірські лісові ґрунти.  Зем-
лі сільськогосподарського призначення — 53,4 %; 
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рілля  — 6,2 %; постійні зернові культури  — 
0,1 %; постійні пасовища — 47,1 %. Ліс — 19,3 %. 
Ін. землі — 27,3 % (2011).
Р о с л и н н и й  с в і т. За біогеографічним райо-
нуванням земної поверхні А. з прилеглими ост-
ровами виділяється в окрему Австралійську біо-
географічну область, або царство Нотогея. Через 
ізольованість Австралійського материка від ін-
ших частин Землі (починаючи з крейдяного пе-
ріоду) флора А. дуже своєрідна: 75 % видів міс-
цевих рослин є ендеміками (серед яких багато 
видів евкаліптів та акацій, найтиповіших родин 
рослин). Вона налічує понад 20 тис. судинних і 
14 тис. безсудинних рослин. Центр. частина ма-
терика являє собою пустелю, де ростуть трав’я-
нисті жорсткі злаки, в зволоженіших місцях (у 
напівпустелях) розвинені чагарникові зарос-
ті — скреби. Ближче до океану, в саванах, пере-
важає злаковий покрив, зустрічаються пооди-
нокі дерева та групи їх (евкаліпти, акації, дере-
воподібні лілійні). Ділянки напівпустель і сава-
ни використовують як природні пасовища. Із 
збільшенням вологості савани переходять у 
світлі евкаліптові ліси, що займають бл. 2 % пл. 
материка і мають госп. значення. На пн.-сх. 
узбережжі та на пн. окраїнах А. — невеликі ді-
лянки вологих тропічних лісів з пальмами, 
панданусами і бананами. На Пд. Сх. поширені 
субтропічні евкаліптові й папоротеві ліси з бу-
ком південним.
Т в а р и н н и й  с в і т. Різноманітність тварин А. 
невелика: відомо всього 250 видів ссавців, 
550  видів птахів, 680 видів рептилій, 190  видів 
амфібій, що мешкають на континенті й приле-
глих островах. Ендеміками є близько 84 % ссав-
ців, понад 45 % птахів та 89 % морських та пріс-
новодних риб. Фауна А. відрізняється особли-
вим складом й однобічним розвитком: за винят-
ком мишей і рукокрилих практично відсутні 
плацентарні ссавці, натомість дуже велике різ-

номаніття сумчастих і птахів. Там живе біль-
шість сумчастих земної кулі, однопрохідні яйце-
кладні (качконіс, єхидна), які є реліктами мезо-
зойської (гондванської) фауни, двоякодихаюча 

риба неоцератод. В А. немає копитних, приматів 
і хижаків (крім дикого собаки динго, завезеного 
людиною). З птахів поширені австрал. страус 
ему, рибалочка, медососи, казуари, лірохвіст, 
райські птахи, папуги, лебідь чорний та ін. 
В А. — численні види метеликів, москітів, термі-
тів. Багато тварин А. знищено. Зникли деякі 
види кенгуру, сумчастий вовк, деякі види вомба-
тів. Природні ландшафти А. дуже змінені вна-
слідок госп. діяльності людини. Для охорони 
природи створено нац. парки (найбільші — Кос-
цюшко, Уайперфілд, Уїлсонс-Промонторі, Юн-
джелла, Сенктуері) та резервати.
НАСЕЛЕННЯ. Заг. кількість нас. — 22  751 014 
(2015, оцінка). Осн. частина нас. сучас. А. — на-
щадки іммігрантів 19–20 ст., які прибули пере-
важно з Великої Британії та Ірландії. Густота 
нас. — 2 особи/км2, 89 % населення меш кає в 
міських районах, через що А. є однією з най-
більш урбанізованих країн світу. Найбільші 
міста (понад 1 млн осіб, 2015): Сідней (4921 тис. 
осіб), Мельбурн (4529,5 тис. осіб), Брісбен (2308,7 
тис. осіб), Перт (2039,2 тис. осіб), Аделаїда 
(1316,8 тис. осіб). Вікова структура нас.: до 14 
років — 17,9 %; 15–24 роки — 13,14 %; 25–54 ро-
ків — 41,67 %; 55–64 років — 11,82 %; 65 років і 
старше — 15,47 % (2015). Середній вік нас. — 38,6 
(2016). Коефіцієнт народжуваності  — 12,5 на 1 
тис. осіб (2015), коефіцієнт смертності — 7,14 на 
1000 осіб (2015). Склад населення за етнічними 
групами: англійці 25,9 %, австралійці 25,4 %, ір-
ландці 7,5 %, шотландці 6,4 %, італійці 3,3 %, 
німці 3,2 %, китайці 3,1 %, індійці 1,4 %, греки 
1,4 %, нідерландці 1,2 %, інші 15,8 % (зокрема, 
австрал. аборигени 5 %), невизначені 5,4 % 
(2011, перепис); за реліг. групами: протестанти 
30,1 % (англіканці 17,1 %, Об’єд навча Церква 
5,0 %, пресвітеріани і реформати 2,8 %, баптис-
ти, 1,6 %, лютерани 1,2 %, п’я т десятники 1,1 %, 
ін. протестанти 1,3 %), католики 25,3 % (римо-
католики 25,1 %, інші католики 0,2 %); інші 
християни 2,9 %, православні 2,8 %, буддисти 
2,5 %, мусульмани 2,2 %, індуїсти 1,3 %, інші 
1,3 %, атеїсти 22,3 %, невизначені 9,3 % (2011, 
перепис). 
ГОСПОДАРСТВО. А. — високорозвинута індус-
тріально-аграрна країна. За осн. статистичними 
показниками А. посідає 12-те місце серед кра-
їн — членів Організації економічного співробіт-
ництва і розвитку. ВВП на душу населення  — 
65,4 тис. доларів (2015). Трудові ресурси (робоча 
сила): 12,5 млн. осіб (2015). Зайнятість трудових 
ресурсів: с. г. — 3,6 %, пром-сть —21,1 %, послу-
ги — 75,3 % (2009).
П р о м и с л о в і с т ь. Осн. галузі пром-сті А.: 
хім., гірнича, електротех., гідроенергетична, харч. 
і легка, металургія, машинобудування. Пром-
сть забезпечує 28,9 % ВВП (2015). Найбільший 
залізорудний бас. — Пілбара в Зх. А., осн. райо-
ни видобування руд кольорових металів — 
Брокен-Хілл (Новий Пд. Уельс) і Маунт-Айза 
(Квінсленд), бокситів — родовища Уейпа (Квін-
сленд) і Гов (Пн. тер.). А. має багаті запаси заліз-
ної руди, у 2010 видобуток сягав 420 млн т (2-е 
місце у світі за видобутком і 1-е за експортом). 
А. на першому місці у світі за видобутком бокси-
тів, які або експортують до Японії, або викорис-
товують для виробництва алюмінію. А. посідає 
2-е місце у світі як видобувач золота (258 т, 
2011), свинцю (621  тис.  т), цинку (1515  тис.  т), 
4-е — срібла і 5-е — міді, 12-е — олова. В А. видо-
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бувають також марганець, уран, титан, кадмій, 
цирконій та коштовне каміння (опал). За видо-
бутком кам’я ного вугілля А. на 4-у місці у світі 
(осн. поклади — у Квінсленді), бурого вугілля — 
на 6-у місці (видобувають у шт. Вікторія). Кам’яне 
і буре вугілля забезпечує 40 % енергії. А. має та-
кож великі запаси нафти і природного газу. В А. 
лише одна експериментальна атомна електро-
станція. Гідроелектростації в Австрал. Альпах і 
на Тасманії забезпечують лише мізерну частку 
потреб країни в електроенергії. А. посідає 5-те 
місце у світі за вир-вом алюмінію, підприєм-
ства цієї галузі розташовані у шт. Вікторія й на 
Тасманії. Автомобільна пром-сть. кон тролю-
ється амер. і япон. корпораціями і зосереджена 
у великих містах на Сх. країни. Нафтохім. під-
приємства розташовані неподалік Сід  нея і 
Мельбурна, але ін. хім. підприємства (фарма-
цевтичні, виробництво добрива тощо) є у всіх 
великих містах. Харч. пром-сть має переважно 
експортний напрям (м’ясна, борошномельна, 
цукрова, маслосироробна, пивоварна, вино-
робна). Є  текст., швейні, взут. підприємства. 
Осн. пром. центри: Сідней, Мельбурн, Бріс бен, 
Аделаїда, Перт. Сформувалися пор то во-пром. 
комплекси Вуллонгонг — Порт-Кем б ла, Нью-
касл, Джілонг, Куїнана. 
Провідним сектором економіки, що забезпечує 
67,4 % (2015) ВВП, є сектор послуг, важливе міс-
це в якому займає туристична галузь.
С і л ь с ь к е  г о с п о д а р с т в о. Продукція с. г. 
А. — пшениця, ячмінь, цукрова тростина, фрук-
ти; ВРХ, вівці, домашня птиця. Забезпечує 3,7 % 
ВВП (2015), становить бл. 30 % експорту країни. 
Характерні висока механізація і спеціалізація 
ферм. В А. найбільше у світі по голів’я овець (бл. 
100 млн), що дозволяє виробляти високоякісну 
вовну і м’ясо (635 тис. т, 2007), які експортують 
до Японії та європ. країн, а також експортувати 
баранів і ягнят до мусульман. країн. У тропічній 
А. (Квінсленд, Пн. тер.) розвинуте м’ясне тва-
ринництво (розведення биків), а на Пд. Сх. краї-
ни у помірному кліматі  — молочне тварин-
ництво. Зернові культури займають 3/4 культи-
вованих земель, половину з них  — пшениця, 
більшість якої (13 млн т, 2007; 15-е місце у світі) 
експортують у Китай, Японію, араб. країни 
тощо. Вирощують також ячмінь, овес, сорго, 
рис, кукурудзу, картоплю, бавовну, тютюн, ово-
чі, плодові культури. А. — 6-й у світі виробник 
вина. Виноград вирощують на Пд. Сх. країни. 
Одна з провідних культур в А. — цукрова трос-
тина (8-ме місце у світі). В А. вирощується також 
евкаліпт для фармацевт. пром-сті. Рибальство 
розвинуте незначно, деякі морепродукти (кре-
ветки, мушлі, лангусти) експортуються до США 
та Японії.
Т р а н с п о р т. Довжина шляхів: залізнична 
дорога  — 36,967 тис. км (2014); автошляхи  — 
823,217 тис. км (2011); водні шляхи — 2000 км 
(2011). З-ці зв’язують між собою переважно с.-г. 
і гірничопром. центри з портами. А. — одна з 
найбільш автомобільних країн світу (510  авто-
мобілів на 1000 мешканців). В. А. дві нац. авіа-
компанії, авіатранспорт — найбільш використо-
вуваний засіб для пасажирів, як для внутр., так і 
для заруб. переміщень. Міжнар. аеропорти: Сід-
ней, Мельбурн, Перт, Дарвін. Осн. мор. порти — 
Сідней, Мельбурн.
Т о р г і в л я. Заг. експорт А. становить 184,4 млрд 
доларів (2015) Осн. товари: вугілля, залізна 

руда, золото, м’ясо, шерсть, глинозем, пшени-
ця, машини і транспортне обладнання. Основні 
країни-партнери: Китай — 32,2 %, Японія —15,9 %, 
Пд.  Корея  — 7,1 %, США  — 5,4 %, Індія  — 4,2 % 

(2015). Імпорт — 208,4 млрд доларів (2015). Осн. 
товари: машини та транспортне обладнання, ком-
п’ютери та офісна техніка, телекомунікаційне об-
ладнання та деталі до них; сира нафта і нафтопро-
дукти. Осн. країни партнери: Китай  — 23 %, 
США — 11,2 %, Японія — 7,4 %, Південна Корея — 
5,5 %, Таїланд — 5,1 %, Німеччина — 4,6 % (2015).
З в ’ я з о к. Кількість мобільних телефонів — 
31,77 млн. (140 одиниць на 100 ос.; 2015); інтер-
нет-користувачі — 19,23 млн (84,6 %; 2015).
ОСВІТА, НАУКА І КУЛЬТУРА. В А. початкова і 
середня освіта для дітей обов’язкова. Вік обо-
в’яз кового навчання — від 5 до 15 або 17 років 
(залежно від штату чи території). Функціонують 
держ. та приватні школи. Освіта у держ. школах 
безкоштовна. В А. 41 ун-т (37 держ., 2 приватних 
і 2 ф-ти заруб. ун-тів). Найбільші ун-ти: Ав-
страл. нац. ун-т (м. Канберра), Ун-т м. Аделаїди, 
Ун-т м. Мельбурна, Ун-т Монаша (м. Мельбурн), 
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Ун-т Нового Пд. Уельсу (м. Сідней), Ун-т Квін-
сленда (м. Брісбен), Ун-т м. Сіднея, Ун-т Західної 
Австралії (м. Перт). Заг. кількість студентів в 
ун-тах А. — понад 800 тис., з них бл. 220 тис. — 
іноземці. 
Перші наук. т-ва засн. в А. у 2-й пол. 19 ст.: Т-во 
Ліннея (1874), Австрало-Новозеландське т-во з 
розвитку науки (1888) та ін. У 1880 відкрито пер-
шу ботанічну станцію, 1894 — відділення Брит. 
астр. т-ва. У 1924 неподалік м. Канберри почала 

працювати обсерваторія. У 1926 в А. утворено 
Раду з наук. і тех. досліджень, а 1949 її було пере-
творено на Держ. орг-цію наук. і прикладних 
досліджень. В А. чотири нац. академії: Австрал. 
АН, Академія сусп. наук А., Австрал. академія 
гуманітарних наук, Австрал. академія техноло-
гічних і прикладних наук. Найбільші б-ки: Нац. 
в Канберрі, б-ка Сіднейського ун-ту, б-ка 
шт. Вік торія (м. Мельбурн), б-ка шт. Новий Пд. 
Уельс (м. Сідней). Музеї: Нац. музей А. (м. Кан-
берра), Австрал. музей (м. Сідней), Нац. галерея 
шт. Вікторія (м.  Мельбурн), Нац. військ. музей 
(м. Канберра) та ін.
ПРЕСА, РАДІОМОВЛЕННЯ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ. 
П р е с а. Перші газети в А. почали друкуватися 
на поч. 19 ст. В А. видається 2 загальнодерж. що-
денні газети, 10 щоденних газет рівня шта-
тів, 37 регіон. щоденних газет та 470 ін. регіон. та 
міських газет. Нац. щоденні газети: «Ос треліан» 
(«The Australian»; з 1964) та «Остреліан фай-
неншл ревю» («The Australian Financial Re-
view»)  — бізнесова та фін. газета (з 1951 що-
тижнева, з 1963 щоденна). Інші нац. щотижневі та 
щомісячні газети: «Ґрін Лефт Віклі» («Green Left 
Weekly»), «Віклі Таймс» («The Weekly Times»), 
«Курі Мейл» («Koori Mail»), «Ллойдс Ліст Остре-
ліа» («Lloyd’s List Australia»), «Монслі» («The 
Monthly»), «Ред Флеґ» («Red Flag»), «Сетіді пейпе» 
(«The Saturday Paper»), «Сеньйор» («The Seni or»). 
В А. видається значна кількість газет регіон. та 
місцевого значення, більшість з яких — в шт. Но-

вий Пд. Уельс, зокрема: «Сідней Монінґ Гералд» 
(«Sydney Morning Herald»), одна з найстаріших 
новинних газет, видається з 1831 безперервно, з 
1840 — це щоденна газета; «Дейлі Телеґраф» 
(«The Daily Telegraph»), таблоїд, засн. 1879 (оби-
дві — у Сіднеї); «Ейдж» («The Age»), публікуєть-
ся в Мельбурні з 1854. Популярні електронні 
видання: «Guardian Australia», «Crikey», «Nine.
com.au». Більшість газет належать двом найбіль-
шим медіахолдингам «News Corporation» (засн. 
1923) і «Fairfax Media Limited» (засн. 1841, най-
більша медіакомпанія А. та Нової Зеландії). 
Р а д і о. В А. ведуть трансляцію 274 комерційні 
радіо станції і 341 громадська, які фінансуються 
д-вою.
Т е л е б а ч е н н я. На всій тер. А. здійснюють 
мовлення дві громад. телекомпанії. Вони фінан-
суються урядом: Австралійська радіомовна кор-
порація (Australian Broadcasting Corpora tion, 
ABC) та Спеціальний мовний сервіс (SBS) і забез-
печують безкоштовну теле-, радіо- та інтернет-
трансляцію. Працюють також столичні комер-
ційні телекомпанії, кожна з яких має в своєму 
складі  кілька телеканалів: Nine Entertainment Co, 
Seven West Media та Ten Network Holdings; регіон. 
комерційні телекомпанії: Prime Media Group — 
філія Se ven West Media; Південний хрест Auste reo 
(Sou thern Cross Austereo), NBN Television, Im parja 
Television — філії Nine Entertainment Co; місцеві 
канали: C31 Мельбурн, Канал 44 (Аделаїда), 31-й 
Цифровий, West TV, ICTV (Indigenous Communi-
ty Television — Телебачення корінних спільнот), 
Westlink та ін. З 01.01.2001 в А. почався перехід 
телебачення на цифрове мовлення. 
У рейтингу свободи преси (Press Freedom Index) 
на 2016 А. посідає високе 25 місце. 
ЛІТЕРАТУРА. Міфи, казки, легенди аборигенів 
записували впродовж 19–20 ст. Перші писемні 
твори, що з’явилися в 1820-х, зокрема ро мани 
Дж. Такера та Г. Сейвері, продовжували традиції 
англ. л-ри 18–19 ст. Любовно-пригодн. характер 
мали романи Г. Кінгслі, М. А. Кларка, Р. Болдер-
вуда (псевд. Т. А. Брауна). Вплив англ. класициз-
му відчутний і в перших поет. творах, зокрема 
поемі У. Уентворта «Австралазія» («Aust ra lasia»; 
1823). Поступово розвивається романтизм. Осн. 
тема віршів Ч. Харпура, Г. Кендалла, А.Л. Гордона 
та ін. — зображення природи. Наприкін. 19 — на 
поч. 20 ст. А. л. набула нац. характеру, як гол. на-
прям утвердився реалізм. Засновники нац. 
л-ри  — романіст Т.  Коллінз, поет і новеліст 
Г. А. Лоусон, поет Б. О’Дауд. Значну роль у фор-
муванні демократ. течії в Австрал. л-рі. відіграв 
журн. «Бюлетен» («Bulletin»; засн. 1880), що 
спри яв розвитку малих жанрів (оповідання 
Г. А. Лоусона, У. Естлі, балади Е. Дайсона, Е.Б. Па-
терсона, Г. А. Лоусона та ін.). На межі 19 і 20 ст. 
починають творчий шлях поети М.  Гілмор і 
К. Бреннон. У творах, написаних після Першої 
світової війни, змальоване складне життя ав-
страл. аборигенів. Тоді ж виник жанр соц. ро-
ману, попередником якого стала трилогія 
Г. Г. Річардсона (справж. — Е. Ф. Ліндсей) «Доля 
Річарда Мегоні» («The Fortunes of Richard Maho-
ny», 1917–1929), позначена рисами психологіз-
му. Основоположники соц. роману К.  С.  Прі-
чард та Е. В. Палмер напр. 1920-х реалістично 
зображували життя різних верств австрал. 
сусп-ва з його суперечностями й морально-пси-
хол. колізіями. У 1930–1950-х у поезії виник ло 
кілька напрямів, представники яких гуртува-

Австралія. Університет Сіднея



164

Авс

лися навколо різних літ. журналів та альмана-
хів. Р. Інгамелс 1938 заснував літ. групу «Джін-
діуоробак клаб» («Jind ywo robak Club»), разом із 
поетами-однодумцями утверджував думку, що 
розквіт поезії зумовлює поєднання давніх тра-
дицій аборигенів із надбаннями європ. культу-
ри. Члени клубу випускали щорічні антології 
(1938–1953). 
У 1940–1960-х активно розвивається велика про-
за, л-ра відображає зміни в нац. самосвідомості 
австралійців, розширення культ. і літ. зв’яз  ків. 
Події Другої світової війни змальовано в романах 
Дж. Форреста, Е. Ламберта, Н. Шюта та ін. Тема 
расової дискримінації аборигенів набуває гостро-
го звучання у творчості Ф. Б. Вік керса, Д. А. Стю-
арта, Е. Д. К’юзек, М. Дьюрек та ін. Розвивається 
жанр оповідання (Дж.  Мор рісон, А.  Маршалл, 
Г.  Кейсі, К. С.  Прічард, Е.  В.  Палмер, Дж.  Уотен, 
Ф. Д. Дейвісон та ін.). 1973 Нобелівську премію з 
л-ри отримав прозаїк П. Вайт. 1920–1930-ті вва-
жають часом зародження драматургії (одноак-
тні реаліст. драми Л.  Ессона, К. С.  Прічард, 
Е. В. Палмера). У 1930–1940-х виник і поширив-
ся новий драм. жанр — ра  діо п’єса (Р.  Парк, 
К.  Данкан, А.  Тернер, Д.  А.  Стюарт). У 1950-х 
з’я вилися насичені соц. колізіями п’єси 
Е.  Д.  К’ю зек (К’юсак), Р.  Лоулера, М.  Бренд. Із 
кін. 1950-х на австрал. л-ру впливали модерн. 
течії. Реаліст. і модерн. тенденції поєднуються в 
творчості прозаїка і драматурга П. В. М. Вайта, 
прозаїків Р. Стоу, Т. Естлі, Т. Кінілі. У 1960–1980-х 
опубл. соц.-сатир. (Б.  Оуклі, П.  Мезерс) і соц.-
фантаст. (П.  Кері) романи, роман-антиутопія 
(Д. Айрленд); сатир. п’єси-портрети політ. діячів 
(твори Д. Уїльямса, А. Б’ю зо, Дж. Гібберта та ін.). 
Після Другої світової війни австрал. поезія тя-
жіє до європ. реалізму (творчість т. з. універси-
тет. поетів). Д. Кемпбелл, Дж. Райт, Д. А. Стю-
арт у своїй ліриці звертаються до тем природи, 
етико-філос. проблем. 
Із серед. 1960-х у л-ру приходять письменники-
аборигени. Гол. тема творчості К.  Ґілберта, 
Дж. Дейвіса та ін. авторів, що походять з австрал. 
аборигенів, — боротьба за громадян. рівноправ’я 
корінного населення А. 1982 Томас Кеннілі 
опубл. роман «Ковчег Шиндлера» («Schind ler’s 
Ark»), на основі якого зняли знаменитий голлі-
вуд. фільм «Список Шиндлера». Серед ін. його 
творів — «Джеко» («Jacko»; 1993), «Місто біля 
ріки» («The River Town»; 1995). Е. Джолі — автор 
13 романів. Т. Астлі тричі отримала премію 
М. Франкліна (одну з найпрестижніших літ. на-
город А.) за романи «Добре одягнений дослід-
ник» («The Well Dressed Explorer»; 1962), «По-
вільні тубільці» («The Slow Natives»; 1965) та 
«Хлопчик-прислужник» («The Acolyte»; 1972). 
Дж. Андерсон двічі отримувала цю премію за 
романи «Тірра-Лірра біля ріки» («Tirra Lirra by 
the River»; 1978) та «Пародисти» («The Imper-
sonators»; 1980), а П. Кері — Букерівську премію 
за роман «Оскар і Люсинда» («Oscar and Lucin-
da»; 1988). Девід Малуф також є лауреатом бага-
тьох літ. премій, зокрема, Міжнар. дублін. літ. 
премії 1994 за роман «Згадуючи Вавилон» 
(«Remember ing Babylon»). Серед популярних 
антологій австрал. оповідань — «Оксфордська 
збірка австралійських оповідань» («The Oxford 
Book of Austra lian Short Stories», 1995; упоряд. М. 
Уїлдінг) і «Класичні австралійські оповідання» 
(«Classic Australian short stories»; 1966, упоряд. В. 
Мердок і Г. Дрейк-Брокмен). 

Наук. вивчення австрал. л-ри в Україні започат-
кував І. Франко, який 1910 у «Літ.-наук. віснику» 
опубл. свої переклади оповідань австрал. пись-
менників Е. Дайсона, Е. Б. Годжа, А. Г. Доррінгто-
на, А. Г.  Дейвіса, Дж.  Пойнтона, Века, Кодака, 
Дж. Г.  Гріна, П.  Купіда. 1933 Україну відвідала 
австрал. письменниця лівого спрямування 
К. С. Прічард. У післявоєнний період в Україні 
побували А. Маршалл, Е. Д. К’юзек, Лж. Уотен 
та ін. 
Із сер. 1950-х в укр. перекл. друк. твори Г. А. Ло-
усона, К. С. Прічард, Е. В. Палмера, Е. Д. К’юзек, 
А.  Маршалла, П. В. М.  Вайта, Ф. Д.  Дейвісона, 
Н. Шюта, М. Л. Уеста, Ф. Філіпсона, Т. Шеппард, 
Д. А. Стюарта, К. Тіле та ін. 1982 вийшла зб. «Су-
часна австралійська повість». Укр. мовою твори 
А.  л. переклали Н.  Боровик, О.  Ночева, О.  Мо-
кровольський, В.  Ружицький, М.  Троян, І.  Сте-
шенко. 2011 Україну з творчим візитом відвідав 
австрал. поет Л. Вікс. У терноп. вид-ві «Крок» 
вийшла його книжка в укр. адаптаціях. Поет 
презентував укр.-австрал. антологію «AU/UA: 
Сучасна поезія Австралії та України», яку уклав 
разом із укр. поетами Ю. Завадським і Г. Семен-
чуком.
АРХІТЕКТУРА. В А. архітектура почала розви-
ватися в кін. 18 ст. у дусі англ. класицизму та 
неоготики. З 2-ї пол. 19 ст. інтенсивно забудо-
вуються міста (Сідней, Мельбурн, Брісбен, Аде-
лаїда) за прямокутним плануванням багатопо-
верховими будинками. З 1920-х в архітектурі А. 
поширюються нові течії, переважно конструк-
ти візм (столиця Канберра; 1913–1927, арх. 
І. Гріф фін). Серед споруд 2-ї пол. 20 ст. Сідней-
ський оперний театр (арх. Г. Зайдлер; 1971), 
Олімпійський стадіон (1956) у Мельбурні. 
Коли наприкінці 1950-х було скасовано забо-
рону будувати у містах споруди вище 150 фу-
тів (45 м), в А. розпочалося буд. хмарочосів: 
«Сідней Тауер» («Sydney Tower»; 1975; 305 м), 
вежа «Аврора» («Aurora»; 2005; 2007 м), вежа 
«Евріка» в Мельбурні («Eureka», 2006; 297 м) та 
ін. Сіднейський оперний театр, Королівський 
виставковий центр і Карлтонські сади у Мель-
бурні та Австра лійські поселення каторжан 
включено до списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО. Корінне насе-
лення А. мало давні традиції у галузі образот-
ворчого мист-ва. Це гравірування, різьблення, 
розпис, прикрашені побутові й культові пред-
мети, зброя тощо. В кін. 18 — на поч. 19 ст. з’я-
вилися документально точні зарисовки природи 
А. (К. Мартенс, А.-Л. Б’ювелот), сатирична гра-
фіка (С.-Т. Гілл). Протягом 19 ст. австрал. ху-
дожники перебували під впливом європейських, 
зокрема брит. стилів. Розпочинаючи з 1880-х, а 
також у 1890-х австралійці формують влас ну 
ідентичність, заснувавши нац. школу реаліст. 
жанрового живопису. Серед найяскравіших 
пред ставників — Т. Робертс, А. Стрітон, Ф. Мак-
Каббін.  У 1940-х виникло нове мист-во абориге-
нів (родини Наматьїра і Парерултья). До А. пізно 
прийшли авангардні європ. рухи, такі як кубізм 
або сюрреалізм. Одним із провідних художни-
ків-сюрреалістів А. 20 ст. вва жається С. Нолан, 
який прославився завдяки серії картин, що зоб-
ражують відомого австрал. розбійника Неда 
Кел лі. Серед найвизначніших австрал. пейза-
жистів — Ф. Вільямс, серед скульпторів — 
Б. Мак-Кеннал, Л. Дадеуелл.
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МУЗИКА. Музика австрал. аборигенів має бага-
то архаїчних рис, що збереглися від прадавнього 
минулого, органічно пов’язана з сусп. жит тям і 
побутом різних племен цього континенту. Най-
більш поширена пісенна творчість, що насампе-
ред відбиває магічно-обрядові ритуали. Пісні 
зазвичай супроводжуються побутовими та 
культовими танцями  — короборі, що викону-
ються під час святкувань та при різноманітних 
церемоніях. Мелодії пісень аборигенів А. пере-
важно низхідного руху, мають вузький діапазон 
(три–чотири тони). Для пісенних наспівів типо-
вими є традиц. ритмічні формули, напрацьовані 
в процесі відбивання ритму при виконанні пі-
сень, пов’язаних з танцями. Ритміка деяких 
наспі вів умотивована мисливськими обрядови-
ми танцями та своєрідно наслідує стрибки 
кенгу ру й рухи інших тварин.
Для колективного співу природним є октавне 
проведення мелодії з елементами гетерофонії 
(звучання кварти, квінти), в чому вбачається за-
родок епізодич. багатоголосся. Складову роль у 
структурі пісенності аборигенів А. відіграє при-
йом включення до заг. композиції низки побу-
дов речитатив. (розмов.) характеру, виконаного 
з різним тембровим забарвленням, що свідчить 
про питому частку вербального начала у пісен-
ному фольклорі. 
Спів і ритуальні танці супроводжуються коло-
ритним інструментарієм. Він доволі простий: 
ударні — дощечки для відбивання такту, гудач-
ка  — дерев’яна дощечка, яку обертають на мо-
тузці (звук гудачки символізує голос духа в реліг. 
обрядах). У пн. А. побутує носова флейта (мож-
ливо, запозичена з Нової Ґвінеї). Там же пошире-
ний діджеріду  — стародавній духовий муз. ін-
струмент аборигенів, один з найдавніших муз. 
інструментів на Землі. Назва діджеріду загаль-
ноприйнята, надана інструменту європ. посе-
ленцями А. На Пн. континенту, звід ки походить 
інструмент, його називають йєдакі. Унікаль-
ність цього інструмента в тому, що він звучить 
на одному тоні (т. з. «дрон»), але цей тон виріз-
няється великим тембровим різно бар в’ям. 
У  цьому плані звучання діджеріду наближене 
до людського голосу. Водночас, його можна по-
рівняти й з варганом (дримбою). При грі на ді-
джеріду використовується техніка безперерв-
ного дихання. Першооснову інструмента ство-
рила сама природа  — це стовбур евкаліпта 
1–3 м завдовжки, серцевину якого виїли термі-
ти. Знайдену деревину доопрацьовують: мун-
дштук інструмента обробляють бджолиним 
воском, поверхню прикрашають традиц. роз-
писами із зображенням тотемних звірів. Від 
кінця 20 ст. з діджеріду експериментують захід-
ні музиканти, включаючи його до ансамблів 
електронної музики.
З кін. 18 ст. в А. поширилася європ. музика. 
В 1847 у Сіднеї поставлено першу австрал. оперу 
«Дон Джон Австрійський» A. Натана. В Аделаїді, 
Мельбурні, Сіднеї є консерваторії. Серед муз. ді-
ячів А. — композитори А. Гілл, Дж. Антілл, 
А.  Бенджамін, диригент Б. Гейнце, скрипачка 
Б. Кімбер та ін. Світове визнання отримали ав-
страл. оперні співачки Н. Мелба і Дж. Е. Сазер-
ленд, які виступали на провідних сценах світу. 
Обидві співачки отримали звання дами-коман-
дора Ордена Брит. імперії, причому Н.  Мел ба 
була однією з перших представниць сценіч. 
мист-ва поміж нагороджених. Серед най відо-

міших австрал. гуртів — «BeeGees» (емігрували 
до Австралії), «AC/DC», які мають міжнар. виз-
нання та є найуспішнішими в історії муз. інду-
стрії.
ТЕАТР. У формуванні австрал. мист-ва важливу 
роль відіграло поєднання традиц. культури або-
ригенів та брит. середовища. Особливо помітним 
прикладом є австрал. театр. мист-во, де змішали-
ся церемоніальний танець місцевих абориге-
нів — короборі  — та англ. театр. традиції. Перші 
спектаклі в А. поставлено у 1780-х колоністами. 
У 1930–1940-ві в Сіднеї та ін. містах ство рено 
постійно діючі театри. Формуванню нац. театру 
сприяла діяльність літ.-театр. об’єд  нань у 1910–
1930-х, які ставили переважно вітчизн. п’єси 
(К.-С. Прічард, Л. Ессон, У. Мур, К. Уотсон). Про-
відні нац. театри А. — «Олд тоут», «Індепендент 
тіетр». Працюють також комерційні та напів-
профес, т. з. нові театри. Про відна трупа класич-
ного балету — «Австралійський ба лет» (засн. 
1962). Першим худ. керівником була брит. бале-
рина П. ван Праа (1962–1974). З 1965 балет подо-
рожував країнами Європи та Пн. Америки. У 
репертуарі  — класичні та сучасні постановки 
австрал. та зарубіж. хореографів. Виступають на 
провідних театр. сценах, зокрема, у Сіднейсько-
му опер ному театрі.
КІНО. Австрал. кінематограф розвивається з 
поч. 20 ст. До перших ігрових фільмів, створе-
них в А., належать «Ранні християнські муче-
ники» (1900) реж. Дж. Перрі, «Справжня істо-
рія банди Келлі» (1906) реж. Ч. Тейта (2007 
фільм внесено до списку «Пам’ять світу» 
ЮНЕСКО як перший повнометражний фільм в 
історії). Піднесення нац. кінематографу почало-
ся в 1970-х. Найвідомішими сучас. австрал. ак-
торами, які отримали міжнар. кінематографічні 
нагороди, зокрема «Оскар», є К.  Бланшетт 
(філь  ми «Єлизавета», 1998; «Авіатор», 2004; «Во-
лодар Перснів», 2001–2003; «Жасмин», 2013); 
Р.  Кроу (фільми «Своя людина», 1999; «Гладіа-
тор», 2000; «Ігри розуму», 2001); Х. Леджер (філь-
ми «Горбата гора», 2005; «Темний лицар, 2008). 
Початок та розвиток актор. кар’єри М.  Гібсона 
по   в’язані з А.
СПОРТ. Важливу роль в житті австралійців віді-
грає спорт. Помірний клімат А. сприяє активно-
му способу життя. Серед найпопулярніших ви-
дів спорту — крикет, який почав культивувати-
ся в А. на поч. 19 ст. Ще одним із найрозвинені-
ших видів спорту є австрал. футбол. З олімпій-
ських видів — теніс, плавання, кінний спорт, 
легка атлетика, велосипедний спорт. В А. двічі 
проходили Олімпійські ігри: Літні Олімпійські 
ігри 1956, (м.  Мельбурн, 22.11–08.12) та Літні 
Олімпійські ігри 2000 (м.  Сідней, 15.09–01.10). 
Сіднейська Олімпіада відома також як «Ігри но-
вого тисячоліття». Поміж найтитулованіших 
спортсменів, багаторазових олімпійських чемпі-
онів — плавець, 5-разовий олімпійський чемпі-
он Я. Торп. Серед найбільших стадіонів — гол. 
арена XXVII  Олімпійських ігор «А.» («Stadium 
Australia»; Сідней), «Мельбурн Крикет Граунд» 
(«Melbourne Cricket Ground») — гол. арена XVI 
Літніх Олімпійських ігор. А. має багаті традиції 
з тенісу, зокрема, у Мельбурні щорічно прово-
диться Відкритий чемпіонат А., який є найбіль-
шим тенісним турніром А. та першим в серії 
турнірів Великого шолому. Перший турнір для 
чоловіків був проведений 1905, для жінок 
1922. Один з розвинутих видів спорту — регбі. 

Австралія. Знак кавалера 
Ордена Австралії — найвищої 
нагороди країни
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Збірна А. з регбі двічі вигравала чемпіонат світу 
(1991, 1999) і тричі — Чемпіонат з регбі (турнір 
серед 4 накращих команд Пд. півкулі; 2000, 2001; 
2011).
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. Перші укр. поселен-
ці з’явилися в А., вірогідно, вже у 1850-х, про що 
свідчать прізвища Богун, Козак, Терлецький, 
Боберський, Раковський та ін. На поч. 20 ст. до 
А. прибуло бл. 5 тис. українців з Галичини і Дал. 
Сх. (з буд-ва Східнокит. залізниці, з сибір. катор-
ги). Вони поселилися у штатах Квінсленд, Новий 
Пд. Уельс та Пд. А. У 1913–1914 у Сіднеї та на 
його околицях осіла група українців, прибулих з 
Галичини, більшість їх працювала у вугільних 
копальнях Ньюкасла. 1915 укр. робітники Бріс-
бена організували Культурно-освітнє т-во на 
чолі з Г. Піддубним, яке проводило відповідну 
роботу (вдалою постановкою «Назара Стодолі» 
Т. Шевченка набуло широкого розголосу серед 
укр. населення А.). У 1948–1951 до А. приїхало 
ще бл. 21,5 тис. українців (гол. чин. з таборів 
праці у Пд. та Зх. Європі), що розсіялися по 
всьому континенту. Згодом більшість українців 
переїхала до вел. міст. У кін. 1950-х до А. прибу-
ли укр. емігранти з Великої Британії, Югославії, 
Дал. Сходу. 1994 в А. налічувалося 30 тис. укра-
їнців, розподіл їх був такий: 34,8 % — в Новому 
Пд. Уельсі, 32,6 % — у Вікторії, 16,7 % — у Пд. А., 
7,3 % — у Зх. А., 5,8 % — у Квінсленді, 1,5 % — на 
тер. федерал. столиці, 1,5 % — на о. Тасманія. Бл. 
75 % українців мешкає у столицях штатів, 22 % — 
у провінц. містах, 3 % — на фермах; 50,8 % визна-
ло укр. мову рідною. За переписом, на 2006 в А. 
проживало 37,8 тис. українців. Українці — одна 
з найкраще організованих етн. груп у країні. Ще 
1949 на континенті виникли укр. громади, що 
1950 об’єдналися в Союз укр. організацій в А. 
(СУОА) з центрами в містах Мельбурні, Сіднеї, 
Аделаїді. 1949 засн. Союз українок А. Є дві 
юнацькі орг-ції «Пласт» і Об’єднання укр. моло-
ді. Ці організації, як і церкви — Укр. греко-катол. 
та Укр. автокефальна правосл., сприяють збере-
женню та підтримують розвиток укр. мови. Ав-
страл. варіант укр. мови щодо фонет., грамат. та 
лексичної інтерференції англ. мови дуже близь-
кий до канад., брит., амер. варіантів, однак, на 
лекс. рівні він характеризується деякими ав-
стралізмами, напр., «білабонє» — «затока, утво-
рена гир лом ріки» (billabong). 1950 з’я ви лися 
перші нар. суботні українозн. школи (де вчать 
укр. мову і л-ру, географію та історію України). 
1951 у Сіднеї функціонувала перша укр. школа з 
двома вчителями та 20 учнями. 1952 організова-
но укр. шкільні ради в Новому Пд. Уельсі та Ві-
кторії, щоб координувати діяльність субот. 
шкіл. На 1-му Всеавстрал. з’їзді вчителів укр. 
суботніх шкіл (Мельбурн; 1956) утворено Укр. 
центр. шкільну раду з осередками в Мельбурні 
та Аделаїді. При великих школах є дошкільні за-
клади та 1–2-річні вчител. курси. Найбільше 
шкіл було у 1959 (39 із заг. кількістю учнів 2072), 
на 1990 їх стало менше (12 шкіл, 412 учнів). Учні 
1–4 класів вивчають усі предмети за австрал. 
підручниками (автор — М. Дейко). 1968 Д. Нит-
ченко (Чуб) опубл. «Український правописний 
словник», 1985 (його 2-е вид. — під назвою 
«Український ортографічний словник»). 
Ідеї багатокультурності набули статусу узаконе-
ної урядової політики в 1985, шо створило кращі 
умови для розвитку україністики в А. У деяких 
штатах, зокрема у Вікторії, укр. мова з 1975 за-

носиться до свідоцтва про середню освіту. 1974 
при фін. допомозі укр. промисловців та коопера-
тивів створено Фундацію українознавчих студій 
в А. (ФУСА). Вона видає двомовні (укр.-англ.) 
бюлетені Newsletters (до 1999 вийшло 12). Її зу-
силлями 1983 відкрито при Ун-ті ім. Монаша 
(Мельбурн) Лекторат україністики ім. М. Зеро-
ва  — першу програму укр. мови і л-ри (тоді ж 
відділ русистики цього ун-ту перетворено у від-
діл славістики). Розвиткові українозн. студій 
сприяв славіст і балтист І. Марван, шо 1973–1991 
завідував відділом русистики (потім славістики) 
Ун-ту ім. Монаша. Він — автор монографії «Пів-
нічнослов’янський контекст української слово-
зміни» (1983), студій про укр. числівники та ді-
єслова. 
Українознавство репрезентують літературозна-
вець М. Павлишин (статті, присвячені І. Котля-
ревському, В. Винниченку, О. Гончару, М. Руден-
ку, В. Стусу, укр. л-рі в А.), германіст та мовозна-
вець, відповідальний за розвиток першої регу-
лярної програми університ. курсів з україністи-
ки в А. О. Розаліон (ст. «Омонімія в сучасній 
українській мові»; 1985), Л. Сидор (досліджує 
укр. акцентологію), Я. Куліговська (систему ді-
єслів укр. і поль. мов), Дж. Кларк (питання су-
фікс. словотвору в укр. мові, історію укр. мовоз-
навства в А.), Т. Пілбров (мову русинів Югосла-
вії). Заходами Фундації українозн. студій в А. 
1978 розпочато програму українознавства у 
формі семінарів та літніх курсів в Ун-ті Макворі 
(Сідней), в Ун-ті ім. Монаша, в Ун-ті Фліндерса 
(Аделаїда). 1984 започатковано регулярну прог-
раму при ф-ті сучас. мов в Ун-ті Макворі. На 
поч. 1985 при ньому створено Центр українозн. 
студій. Лінгв. проблемам перекладу, мовній ін-
терференції присвячено праці мовознавця і лі-
тературознавця Г.  Кошарської (з 1989 керівник 
Славістич. відділу цього ун-ту). 1989 Г. Кошар-
ська та лінгвіст-методист А. Шимків підготува-
ли «Серію вправ української мови» (22 лекції, 
записані на касетах) як перший етап проекту 
«Українська мова в практиці». 1950 під керівниц-
твом проф. Ю. Пеленського утв. Австрал. відділ 
НТШ з осередками (тепер) у Сіднеї, Мельбурні, 
Аделаїді. З 1989 діє Т-во укр. мови ім.  Т.  Шев-
ченка, з 1990 — Асоціація україністів А. (голо-
ва  — М. Павлишин). 1951 опубл. першу укр. 
худ. книжку в А. — зб. імпресіоністичних новел 
«Після облоги міста» В. Русальського. До 1990 
вийшло 166 укр. книжок (разом з деякими місц. 
англомовними перекладами). Творці укр. л-ри 
в Австралії — Д. Нитченко (Чуб), Я.  Масляк, 
З. Когут, О. Ткач (Леся Богуславець), В. Онуфрі-
єнко, П. Вакуленко, Б. Подолянко, Г.  Чорно-
бицька, Є. Зозе, М. Гойя, Б. Сірко, М.  Лазор-
ський, І.  Стоцький, Л. Гаєвська-Денис, 
М. Дейко,Т. Волошка та ін. Ю. Ткач (у його ан-
гломов. перекладацькому доробку «За шир-
мою» Б. Антоненка-Давидовича, «Собор» О. Гон-
чара, «Побратими» В. Шевчука, твори Остапа 
Вишні, О. Бердника, А. Дімарова, І. Качуров-
ського) популяризує укр. худ. слово. 1977 він 
заснував власне вид-во «Bayda Books», що пуб-
лікує укр. та англомовні (переважно перекла-
ди) книжки. Д. Нитченко (Чуб) створив вид-во 
«Ластівка», М. Цюрак — «Книга». Протягом 
багатьох років в Аделаїді діяло Т-во ім. М. Зе-
рова, що випустило декілька книжок неокласи-
ків, збірку спогадів про них та поезію Є. Плуж-
ника. З 10.07.1949 виходить у Сіднеї часопис 

Австралія. Пам’ятник 
Голодомору в Українському 
православному центрі,  
м. Канберра
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«Вільна думка», з 1960 у Мельбурні — «Церква і 
життя». У 1956–1990 видавався у Мельбурні 
часопис «Українець в Австралії»; 1949 в Аделаї-
ді виходила газета «Єдність». Д.  Нитченко 
(Чуб) видавав альманах «Новий обрій». В А. є 
чимало укр. літ.-мист. клубів, зокрема засн. 
Д. Нитченком у Мельбурні 1966 Літ.-мист. клуб 
ім.  В.  Симоненка, який періодично влаштовує 
літ. конкурси для укр. молоді. Розвитку та пле-
канню укр. мови сприяють хори «Боян» (Сід-
ней), «Чайка» (Мельбурн),«Гомін», жіночий 
«Ла стівка», дитячий «Сестри» (Аделаїда). Всесв. 
славу здобув австрал. бандурист В.  Мішалов. 
У  Мельбурні транслюються укр. радіопередачі 
(2 год. щотижня).

Літ.: Русин в Австралії // Діло. 1886. 20 грудня; Під-
дубний Г. Укр. робітники в Австралії // Західна Україна. 
1930. № 7–8; Lethbridge H. O. Australian aboriginal songs. 
Melburn, 1937; Davies  E.  H. Music in primitive society. 
Adelaide, 1947; Народы Австралии и Океании. Москва, 
1956; Хейнце Б. Музыкальная культура Австралии // Со-
ветская музыка. 1959. № 1; Українці в Австралії: Матері-
али до історії поселення українців в Австралії. Мель-
бурн, 1966; Петриковская А. С. Генри Лоусон и рожде-
ние австралийского рассказа. Москва, 1972; Австралий-
ская литература. Москва, 1978; Современная австралий-
ская новелла. Москва, 1980; Krawchuk P. Ukra inians in 
Australia // The Australian Canadian. 1981. № 11; Сучасна 
австралійська повість. Київ, 1982; Зернецкая О.  В. Ав-
стралийский социальный роман 30-х годов XX в. Киев, 
1982; Австралия и Океания в совр. мире. Мос ква, 1982; 
Зернецкая  О.  В. Вэнс Палмер и австралийский роман. 
Киев, 1984; Muskett Ph. E. The New South Wales Art of 
Living in Australia, 1987; Джиффорд Д. Дж., Джиф-
форд К. X. Правовая система Австралии. Москва, 1988; 
Вакуленко П. «Не зможе тебе чужина приспати...» // 
Україна. 1989. № 24; Цюрак М. «Але тримаємося свого 
кореня.» // Україна. 1990. № 12; Павлишин М. «В першу 
чергу контакти» // Україна. 1990. № 20; Лазебник С. Ю., 
Лещенко Л. О., Макар Ю. І. Українці в Австралії і Новій 
Зеландії // Зарубіжні українці. Київ, 1991; Михайленко 
А. Австралія без кенгуру // Україна. 1991. № 1–6; Брюг-
ген В. Дальня луна // Березіль. 1993. № 2; Pearce S. 
Shameless Scribblers: Australian Women’s Journa lism 1880–
1995. Queensland, 1998; Callaway A. Visual Ephe mera: 
Thea trical Art in Nineteenth-century Australia. Syd ney, 
2000; Українці Австралії (енциклопед. довідник). Сід-
ней, 2001; История печати: Антология. Москва, 2001; 
The Rise of Western Journalism 1815–1914: Chaloupka  G. 
Journey in Time. Sydney, 1993; Lindner D. The Didgeridoo 
Phenomenon. From Ancient Times to the Modern Age. 
Battweiler, 2005; Essays on the Press in Australia, Canada, 
France, Germany, Great Britain and the United States. Jef-
ferson, 2007.

Австра ́лія та Океа ́нія — найменша за площею 
частина світу, що складається з материка Ав-
стралія, прилеглих до нього островів та островів 
у складі Океанії. Загальна тер. — 8525 тис. км2, 
площа о-вів — 1233 тис. км², довжина берегової 
лінії — 77,3 тис. км, середня висота — 360 м, най-
вища точка — 4884 м (г. Пунчак-Джая, о-в Нова 
Ґвінея). Крайні точки на Пн. — пункт Кілауеа (о. 
Кауаї, США); на Пд. — о. Джакмарт (о. Кемп-
белл, Нова Зеландія); на Зх. — Вест-Айленд (Ко-
косові о., Австралія); на Сх. — мис Каммінґ (о. 
Пасхи, Чилі). Межі А. та О. повністю включають 
14 країн — Австралію (Австрал. Союз), Вануату, 
Кірибаті, Маршаллові Острови, Мікронезію, На-
уру, Нову Зеландію, Палау, Папуа Нову Гвінею, 
Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Тувалу, Фі-

джі. Найбільшою складовою частини світу А. і 
О. є Австралія — найменший материк, розташо-
ваний в Сх. і Пд. півкулях Землі, що є основною 
частиною д-ви Австралія. 

Літ.: Кист А. Австралия и острова Тихого океана. 
Мос ква, 1980.

Австрал́о-Антаркти́чна уло́го́вина — велике 
підводне зниження дна на Пд. у Сх. Індійського 
ок., розташ. між материк. схилом Антарктиди, 
підводним хребтом Керґелен та Австрало-Ан-
таркт. підняттям. Довжина улоговини до 4500 км, 
ширина 1500 км, переважаючі глибини — 4000–
5000 м, в пн.-зх. частині улоговини (біля хр. Кер-
ґелен) глибоководні западини сягають глибин 
5648 і 6089 м. Дно улоговини має горбистий ре-
льєф, ближче до Антарктиди значні простори 
зайняті плоскою абісальною рівниною. Значна 
частина дна — це поверхня акумулятивного ви-
рівнювання. Поверхня дна складена діатомови-
ми, глинисто-діатомовими і алевритово-глинис-
тими мулами.

Літ.: Залогин Б. С. Океаны. Москва, 1996; Приту-
ла Т. Ю., Еремина В. А., Спрялин А. Н. Физическая гео-
графия материков и океанов. Москва, 2004.

А. С. Івченко

Австра ́ло-Антаркти ́чне підняття ́ (Південно-
східний Індійський хребет) — підняття дна в 
пд.-сх. частині Індійського ок. між 80 і 160° сх. д., 
що поєднує Центрально-Індійський хребет і 
Південно-Тихоокеанське підняття. Разом зі 
Схід но-Індійським хребтом утворює кордон сх. 
частини Австрало-Азіатського сегменту ложа 
Індійського океану. Протяжність А.-А. п. скла-
дає 6000–6500 км, сер. шир. — 500–550 км, мак-
сим. — до 800 км. Найменша глиб. над гребенем 
підняття — 1145 м, найвищі позначки дна (1648 
і 1689 м) розташовані у сх. частині підняття. 
Рельєф підняття переважно горбистий і низь-
когірний, поверхня вкрита переважно вапня-
ковими алевритово-глинистими мулами. 
Зх. край підняття розташований у районі о-вів 
Амстердам і Сен-Поль, де він, повертаючи на 
північ, переходить в Центрально–Індійський 
хребет, відокрем лений від нього розломом Ам-
стердам. Спрединг на А.-А. п. відбувається із 
середньою для серединно-океанічних хребтів 
швидкістю: на зх. краю підняття вона мінімаль-
на — 6,8  см/рік, на схід швидкість зростає до 
максимуму (7,56  см/рік) близько 114 ° сх. д., а 
далі повільно падає.

Літ.: Laughton A.S., Matthews D.H., Fisher R.L. The struc-
ture of the Indian Ocean // New Concepts of Sea Floor Evo-
lution. Harvard, 1971; Притула Т. Ю., Еремина В. А., Спря-
лин А. Н. Физическая география материков и океанов. — 
Москва, 2004.

А. С. Івченко

Австралопіте ́ки, (Australo pithecus) — рід люди-
ноподібних мавп, що вимер. За різними оцінка-
ми, існував від 4,2–6,2 до 2,0–1,8 млн р. тому. 
Ареал поширення — Африка, гол. знахідки — з 
Пд. центру та Сх. континенту. Особливість — 
прямоходіння, хоча ознаки будови, наближені до 
людського черепа, майже відсутні. Об’єм черепа 
в первісних форм не більший, ніж у шимпанзе та 
горили, що доводить: прямоходіння передує 
збільшенню головного мозку (властивість ево-
люції людини). Описано шість видів. Найвідо-
мішими є А. афарський та А. африканський. 
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Таксономія роду дискусійна, межа між спорідне-
ними з А. родами не чітка. Тому часто науковці 
під А. розуміють не рід Austra lopithecus, а еволю-
ційну групу Austra lopithecinae, яка за сучасною 
таксономією включає декілька родів. Превалює 
погляд, що А.— сполучна ланка між мавпою та 
людиною. Вважається, що саме від одного з ви-
дів А. у межах від 2 до 2,5 млн р. виникли перші 
представники роду Homo, а деякі види А. певний 
час співіснували з людиною вмілою H. habilis і на-
віть людиною прямоходячою H. erectus. Інша дум-
ка — А. лише одна зі стадій еволюції вищих при-
матів, сестринська група стародавніх гомінідів, 
справжніх предків людини. Уперше описано че-
реп А. з пустелі Калахарі (Пд. Африка) у 1924. 
Подальші численні знахідки стосувалися Сх. 
Африки і були зроблені Л. та М. Лікі протягом 
1959–1961. Ці дослідження стали переломними 
в визнанні роду Australo pithecus безпосередньою 
еволюційною стадією, що передує роду Homo. 
З  1970 по 2000 в Ефіопії було знайдено досить 
повні скелетні залишки кількох десятків особин, 
що забезпечило сучасний рівень знань з таксо-
номії та анатомії «людиномавп». Відомо бл. 500 
залишків скелетів А. (скроневі кістки, нижні 
щелепи, ребра, хребці, кістки рук, ніг і таза). 
Ознаки роду Australopi thecus: скелет пристосова-
ний до прямоходіння; досить виразне проти-
ставлення першого пальця кисті, хоча здатність 
до фіз. зусилля відсутня; пропорції відділів 
верхніх кінцівок дозволяють постійне викорис-
тання різних предметів (кісток, каміння, гілок); 
виражений статевий диморфізм; невеликі роз-
міри (від 1,2 до 1,5 м з масою тіла 29–55 кг); об’єм 
черепної коробки — бл. 350–600 см3. Макс. роз-
міри черепа властиві кремезним, еволюційно 
молодим видам, яких, за сучасними системами, 
не вважають представниками роду А. у вузькому 
розумінні. Об’єм мозку більшості видів А. ста-
новить бл. 35 % мозку сучас. людини, що не на-
багато перевищує відповідний показник у шим-
панзе. Кутні зуби відносно значних розмірів, з 
набагато розвиненішою, ніж у сучас. людинопо-
дібних мавп, емаллю, ікла й різці невеликі. Така 
будова доводить, що в живленні переважала 
тверда рослинна їжа: зелені пагони, горіхи, на-
сіння і т.  п.; деякі А. могли вживати м’ясо та 
кістковий мозок тварин, убитих хижаками. Для 
відділення м’яса від кісток і вилучення з них 
мозку, найімовірніше, застосовували при мітивні 
знаряддя з каменю, кісток, рогів та зубів. Здат-
ність до пізнавальної діяльності не встановлено, 
проте є опосередковані свідчення виготовлення 
деякими видами А. найпростіших кам’яних 
(можливо, також дерев’я них) знарядь праці. 
Жодних ознак використання примітивної мови 
чи вогню не ви явлено. Найвідоміші викопні 
рештки А.: А. анамський (Australopithecus 
anamensis), знайдений в Кенії (Канапоі та Алія 
Бей), що існував 4,2 млн р. т. — 3,9 млн р. т. і був 
описаний М. Лікі, В. Макдугаллом, А. Волкером, 
К. Фейбелом (1994 (5?); А. афарський (Australo
pithecus afa rensis), знайдений в Кенії, Танзанії та 
Ефіопії в багатьох місцях, існував 4 млн р. т. — 
2,5 млн р. т. й описаний Д. Джохансоном, Т. Вай-
том та І. Коппенсом (1978). Експедицією під ке-
рівництвом І. Коп пенса, М. Тайеба і Д. Джохан-
сона було виявлено понад 240 залишків гоміні-
дів, що належали мін. 35 особинам. Найвідоміші 
рештки самки, яку назвали «Люсі». А. африкан-
ського (Australopi thecus afri ca nus) було знайдено в 

Пд. Африці (Таунг, Стеркфонтейн і Макапан-
сгат). Існував 3,5 млн. р. т. — 2,4 млн. р. т., опи-
саний Р. Дартом (1925). Морфологічні особли-
вості черепа саме цього представника гомінідів 
дозволили зробити припущення щодо прямо-
ходячості А. У Республіці Чад (Коро-Торо) було 
знайдено А. бахр-ель-газальського (Australo
pithecus bahrelgha zali), що існував 3,5 млн р. т. — 
3,0 млн р. т. (описаний І. Коппенсом та М. Брю-
не у 1996). Походження цієї знахідки з Пн. Аф-
рики (на відміну від решти зі Сх. й Пд. конти-
ненту) свідчить про значне поширення групи. 
А. гарі (Australo pithecus garhi), знайдений в Ефіо-
пії (Боурі), існував 2,5  млн. р. т.; описаний 
О. Лавджоєм, Т. Вайтом та Б. Асфау (1999). Це 
єдиний А., разом із рештками якого було зна-
йдено кам’яне знаряддя праці та розколені 
кістки антилоп; зважаючи на датування та спе-
ціалізовані риси, прямим предком людини не 
був. А. седіба (Australopithecus sedi ba), знайдений 
у Пд. Африці (печера Малапа), існував 
2 млн р. т. — 1,8 млн р. т.; описаний Л. Берге-
ром, Д. де Руйтером, С. Черчілем (2010). Цікаво, 
що рештки A. sediba знайдено в карстових пе-
черах, виявлених завдяки використанню серві-
су Google Earth.

Літ.: Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Основы антрополо-
гии. Изд. 3. Москва, 1978; Дробышевский С. В. Предше-
ственники. Предки? Ч. I «Австралопитеки», Ч. II «Ранние 
Homo». Москва, Чита, 2002; Робертс Э. Происхождние 
человека: эволюция. Москва, 2014.

С. В. Межжерін

Австралопіте ́кові — еволюційна група в ранзі 
підродини (Australopithecinae) або підтриби 
(Aust ra  lopitecina) викопних людиноподібних 
мавп, гол. ознакою яких було прямоходіння. Пе-
редні кінцівки А. не слугували для опори тіла, а 
скелет не був пристосований для ходіння на 
двох ногах. А. мали досить великий головний 
мозок — від 350 до 600 см3, зріст — 1,2–1,5 м і 
масу тіла — 30–55 кг. Їх можна вважати як мав-
пами, так і стародавніми людьми. А. вважають 
еволюційними попередниками людини. Таксо-
номія групи досить суперечлива, адже й досі не 
існує єдиного погляду на обсяг групи, кількість 
видів та їх родову приналежність. За визнаною 
класифіка цією, вона включає три роди: Ardipi
thecus, Austra lopithecus, Paranthropus, до яких нале-
жать 11  видів. Хронологія існування групи — 
від верхнього міоцену до пліоцену в діапазоні 
від 7,0 до 0,9 млн років. Відповідно виділяють 
три іст. групи: а)  ранні А. (Australopithecus ana
mensis, Sahelanth ropus tchadensis, Orrorin tu ge nensis і 
Ardipithecus rami dus); б)  грацильні А.  — із суб-
тильною статурою (A. afarensis, A. bah relghazali, 
A. afri canus, A. garhi, A.  sediba і Ke nyanthropus 
platyops); в)  робустні, або масивні, А. 
(Paranthropus aethiopi cus, P. boisei і P. robustus). Ран-
ні А. існували в період від 7 до 3,8  млн р. т.; 
грацильні А. — від 1,8 до 3,9 млн р. т.; робуст-
ні — від 0,9 до 2,6 млн років тому. А. не вміли 
виробляти знаряддя праці; учені припускають, 
що вони використовували різноманітні підруч-
ні засоби: каміння, дерево, кістки.

Літ.: Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Основы антрополо-
гии. Изд. 3. Москва, 1978; Дробышевский С. В. Предше-
ственники. Предки? Ч. I. Австралопитеки. Ч. II. Ранние 
Homo. Москва, Чита, 2002; Робертс Э. Происхождение 
человека: эволюция. Москва, 2014.

С. В. Межжерін 
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Австрало ́рп, А. чорний — порода курей яєчно-
м’яс ного напряму продуктивності. Завезені з 
Англії до Австралії орпінгтони чорного кольору 
дістали назву австрал. орпінгтон, або А. У по-
дальшому для поліпшення птиці використову-
вали генетичний матеріал таких порід, як мінор-
ка, лангшан, кохінхін. Для збільшення несучості 
застосовували ввідне схрещування з курми по-
роди білий леггорн. Екстер’єрні особливості: 
тулуб широкий і глибокий; голова невелика; 
дзьоб чорний; гребінь листкоподібний, невели-
кий (ген r); вушні мочки червоного кольору; 
шия коротка; спина пряма, широка; груди добре 
розвинуті, опуклі; крила невеликі, щільно при-
лягають до тулуба; ноги короткі міцні, чорні. 
Хвіст середньої довжини, з розвинутими коси-
цями у самців. Колір оперення чорний (Ss bb ii 
CC EE coco blbl). Птиця має спокійний темпера-
мент, більшою мірою пристосована до утриман-
ня на підлозі. Добові курчата вкриті чорним пу-
хом, активні. Показники продуктивності: несу-
чість — 185–190 яєць; маса яєць — 58–59 г; жива 
маса курей — 2,4 кг, півнів — 3,3 кг; життєздат-
ність і відтворні якості високі. Колір шкаралупи 
яєць світло-коричневий та кремовий. Птиця 
породи А. потребує цілеспрямованої роботи зі 
збереження генетичного різноманіття. В Украї ні 
її у невеликій кількості утримують лише птахів-
ники-аматори.

Літ.: Сельскохозяйственная птица. Москва, 1962; Па-
бат В. О., Микитюк Д. М., Фролов В. В. та ін. Каталог пле-
мінних ресурсів сільськогосподарської птиці України. 
Київ, 2006. 

Австрі́йська акаде ́мія нау́к (нім. Österrei-
chische Akademie der Wissenschaften)  — гол. 
наук. установа Австрії. Засн. 14.05.1847 у м. Від-
ні. У складі А. а. н. два класи: філос.-істор. і ма-
тем.-природничих наук. Вищий керівний орган 
А.  а.  н.  —  Загальні збори. До президії входять 
президент, віце-президент та представники двох 
класів. Вибори членів президії затверджує пре-
зидент Австр. Республіки. Фінансується пере-
важно держ. субсидіями, коштами нац. фондів і 
міжнар. грантів; додаткові засоби фінансування 
загалом становлять до 30 % бюджету. Регламен-
том передбачено діяльність 90 дійсних членів 
(по 45 осіб у класі) і 250 членів-кореспондентів 
(по 125 членів у класі), а також почес. та іноз. 
членів. Нині до А. а. н. входить бл. 600 членів та 
1100 співробітників. Дослідна робота прово-
диться у 66 установах — ін-тах, центрах, наук.-
дослідних комісіях та комітетах. При академії 

діють нац. комітети, фінансовані Федерал. мініс-
терством науки та досліджень. Нау ково-допо-
міжними установами є архів фонограм, б-ка, 
вид-во, обчислювальний центр. Присуджує пре-
мії та нагороди. Публікуються наук. періодичні 
видання: «Альманах» («Almanach»), «Покаж-
чик» («Anzeiger»), «Звіт щодо засідань» («Sitzung-
sbe richte»), «Доповіді» («Denkschriften») та ін. 
Між А.  а.  н. і НАН України від 07.02.1996 діє 
Протокол про наук. співробітництво та здійсню-
ється близько 20 спільних проектів у галузі ма-
тематики, фізики, інформатики, астрономії, ма-
теріалознавства, енергетики та економіки. Спів-
працює також з провідними міжнарод. наук. 
орг-ціями за 47 угодами про співпрацю.

Літ.: Копелевич  Ю.  Х. Научные Академии стран За-
падной Европы и Северной Америки. Ленинград, 1989; 
Наука стран Европы на пороге ІІІ тысячелетия. Киев, 
1998.

О. І. Вербіцька

Австрі́йська галере ́я Бельведе ́р (Österre ichi-
sche Galerie Belvedere) — худ. музей у м. Відні, у 
якому представлене мист-во 13 — поч. 21 ст. пе-
реважно австр. майстрів. Засн. 1903. Входить до 
складу Австр. федерал. музеїв. Розміщується в 
будівлях палац.-паркового ансамблю Бельведер, 
побудованого 1715–1725 для принца Євгенія 
Савойського (1663–1736) за проектом арх. 
Й. Л. фон Гільдебрандта, а також у виставковій 
споруді «21-й будинок» (21er Haus) і Зимовому 
палаці Євгенія Савойського, розташованому в 
центрі м.  Відня. Палац.-парковий ансамбль 
Бельведер створений у стилі віден. бароко, скла-
дається з двох палаців: Верхнього (1721–1722) і 
Нижнього (1714–1716), а також великого регу-
лярного парку, автором якого був сад. арх. 
Д. Жирар, учень А. Ленотра — арх. Версал. са-
дів. 1752, після смерті принца спадкоємці імпе-
ратор. двору продали Бельведер, унаслідок чого 
вже 1781 у Верхньому палаці було розміщено 
колекцію творів мист-ва. 1903 у Нижньому 
Бельведері відкрили «Сучасну галерею». 1921 
музей перейменовано на «Австр. галерею». 1923 
у Нижньому Бельведері відкрито музей бароко, 
до якого 1924 приєднано розташовану у Верх-
ньому Бельведері «Картинну галерею», де екс-
понували живопис 19 ст. австр. та зарубіж. мит-
ців. 1929 у будівлі Оранжереї відкрили «Сучасну 
галерею», яка припинила функціонування за 
часів нацизму. 1953 музей поповнив підрозділ 
середньовіч. мист-ва, який спочатку розміщу-
вався в Оранжереї, а потім — у Нижньому Бель-

Австралорп чорний
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ведері. 2007 музейний комплекс збільшився за 
рахунок Палацових стаєнь, які відреставрував 
арх. К.  Мальвезі. 2007 музей очолила А. Хус-
ляйн-Арко, за якої гаслом Галереї стало «Австр. 
мист-во у світовому контексті». З  2008 відділи 
середньовіч. і барок. мист-ва переведено до 
Верхнього Бельведера, а з 2011 середньовіч. ко-
лекцію повернуто до приміщення колишніх Па-
лацових стаєнь. Нині Нижній Бельведер і будів-
лю Оранжереї відведено під тимчасові експози-
ції. У зібранні Галереї — колекції образотвор. 
мист-ва від готики до сучасності. Колекція се-
редньовіч. мист-ва містить реліг. живопис і 
скульптуру періоду пізньої готики. Перлиною 
зібрання є поліптих 15  ст. майстра з м.  Зальц-
бурга. У зібранні барок. мист-ва вирізняється 
серія т. з. «характерних голів» (скульпт. портре-
тів) Ф. Мессершмідта (1736–1783) — скульптора 
епохи Просвітництва. Серед експонатів, що ре-
презентують класицизм, картини «Наполеон на 
перевалі Сен-Бернар» (1801) Ж.-Л. Давіда, «Пор-
трет лорда Джона Сімпсона» (1773) А. Кауфман, 
натюрморти Е. Делакруа та ін. Романтизм пред-
ставлено картинами К. Д. Фрід ріха, одного з осно-
воположників цього стилю живопису, та худож-
ників-назарейців. У колекції живопису бідермайє-
ра є роботи австр. художника 19 ст. Ф.  Валь-
дмюллера (1793–1865). У Галереї Бельведер — 
найбільше у світі зібрання живопису Г. Клімта. 
До 2000 Галерея мала у своєму розпорядженні 
33  роботи художника, однак унаслідок програ-
шу музеєм судових процесів родинам, які 
пред’я вили претензії на деякі роботи, десять із 
них перейшло до нових власників. Музей, зокре-
ма, залишився без картини Г.  Клімта «Золота 
Адель». Однак і після цього в Галереї зосередже-
но найбільшу у світі колекцію картин художни-
ка. 2012 музей поповнили два полотна Г. Клімта: 
«Соняшник» і «Родина». Перлинами експозиції є 
його «Цілунок», «Юдіфь», «Портрет Соні Кніп», 
«Адам і Єва», «Подруги», «Портрет Фріци Рід-
лер», «Бетховенський фриз» та ін. Зал, у якому 
експонуть картини Г.  Клімта, оформлено за 
принципом «чорної шухляди»: усі стіни обтяг-
нуто чорною тканиною, на тлі якої сяють золо-
том розміщені навпроти один одного «Цілунок» 
і великоформатний фрагмент «Бетховенського 
фризу». Крім зазначеної колекції, музей має зі-
брання живопису ін. художників Віденської сеце-
сії: Ж. М. Ольбріхта, Ж. Хофмана, В. Ліста. Саме 
ця колекція 1903 склала основу «Сучасної гале-
реї». Вичерпно представлено експресіонізм: від 
робіт його засновника Е. Мунка до колекцій 
живопису Е. Шиле та О. Кокошки. Галерея має 
одну з найкращих колекцій живопис. робіт кла-
сика експресіонізму Е. Шиле, учня Г. Клімта. 
Творчість О. Кокошки репрезентують 12 картин, 
серед яких 5 портретів. У зібранні Галереї є ко-
лекція імпресіонізму: кілька скульптур О. Роде-
на, полотна О.  Ренуара, Е.  Мане, К.  Пісарро, 
К. Моне, зокрема, один із його найкращих пейза-
жів «Сад Моне в Живерні». Постімпресіонізм 
репрезентують картини П. Сезанна, В. Ван Гога 
(«Поля в Овері»). Кубізм представлено картина-
ми Ф. Леже, Е. Філла та ін. У 2012 музей відвідало 
1 млн 88 тис. осіб.

Літ.: Курбатов В. Я. Всеобщая история ландшафтного 
искусства. Сады и парки мира. Москва, 2008; Юста К. Н. 
Густав Климт. Живописец души / Пер. с исп. А.  Севастья-
новой. Москва, 2007. 

О. М. Гончарова

Австрі́йська спа́дщина — див. Війна за ав-
стрійську спадщину (1741–1748).

Австрі́йська шко ́ла, Віденська школа — школа 
економічної теорії в межах маржиналізму, яка 
сформувалася в кін. 19 — поч. 20 ст. Засновник 
школи — професор Віденського ун-ту К. Менґер. 
Гол. представники А. ш.: Е. Бем-Баверк, Ф. Ві зер, 
Л. Мізес, Ф. Гаєк та ін. (не всі мали австр. похо-
дження). З  екон. концепцій А.  ш. найважливі-
шою є теорія граничної корисності, яка тлума-
чить цінність блага через його суб’єк тивну гра-
ничну корисність для ізольованого раціональ-
ного суб’єкта, що господарює.
Гол. теоретико-методологічні засади А. ш.:
1)  Суб’єктивізм: А. ш. спирається на суб’єктив-
но-псих. оцінки екон. процесів і явищ. Мінова 
цінність (мінове співвідношення благ, що ле-
жить в основі цін) виводиться з важливості чи 
цінності того чи того блага для суб’єкта в певний 
момент. Блага  — це речі або дії, які насичують 
людські потреби. Виготовляючи одні блага, ви-
робник втрачає можливість виробляти інші 
блага. Категорія витрат тлумачиться теж суб’єк-
тивно  — як цінність найкращої втраченої аль-
тернативної можливості, від якої довелося від-
мовитися у процесі вибору.
2) Індивідуалізм: А. ш. орієнтована на мікроеко-
номічний рівень аналізу; народне госп-во роз-
глядає як сукупність індивідуальних госп-в, ме-
ханізм діяльності яких розкриває закони еконо-
міки загалом. А. ш. відмовилася від будь-якого 
агрегування, навіть того, яке закладено в кон-
цепцію кривої попиту. А. ш. пояснює процеси в 
економіці як рівнодіючу індивідуальних переваг 
і рішень.
3) Дискретність аналізу: з погляду А. ш., функція 
корисності конкретного блага не стабільна  — 
вона є змінною й дискретною, тому немає без-
перервного попиту та пропозиції. Відтак ціна на 
товар здобуває коливання, тож визначити мож-
на тільки інтервал, в якому вона лежить. А. ш. не 
надавала великого значення математичним ме-
тодам, бо вивчала сутність екон. явищ і проце-
сів, а не кількісно їх описувала.
4)  Екон. лібералізм: А.  ш. спростовує необхід-
ність держ. втручання в економіку. Наявність 
суб’єктивних оцінок і вільного вибору мат е-
ріальних благ  — передумова різноманітності 
соц. світу, що дозволяє функціонувати відкрито-
му вільному ринку.
У 1920–1930-х спадкоємицею А. ш. стала неоав-
стрійська школа.

Літ.: Австрийская школа в политической экономии: 
К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер. Москва, 1992; Уэрта де 
Сото Х. Австрийская экономическая школа: Рынок и пред-
принимательское творчество. Челябинск, 2007; Хайек Ф. 
Судьбы либерализма в XX. Москва, Челябинск, 2009.

С. С. Троян

Австрі́йський культу́рний фо́рум (нім. Öster-
reichisches Kulturforum)  — платформа міжнар. 
наук. співпраці та культ. діяльності Австрії за 
кордоном. А. к. ф. презентує Австрію в світі, за-
безпечує культурний обмін, взаємовигідні кон-
такти. Культ. діяльність  — одна з трьох засад 
зовн. політики Австрії (решта дві  — політ. та 
економ. діяльність). А.  к.  ф. підпорядковується 
Федерал. міністерству європ. та міжнар. справ. 
Перший А. к. ф. був відкритий у м. Римі в 1935, в 
Україні — в 1994. Міжнар. мережа А. к. ф. нара-

Карл Менґер. 
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ховує 30  місцевих форумів, серед них  — вза-
ємопов’язані інституції А.  к.  ф. у м.  Києві й 
Австр.-укр. центр співробітництва в галузі нау-
ки і культури у м.  Львові (водночас є відділом 
Посольства Австр. Республіки з питань науки і 
культури). А. к. ф. відомий як організатор Австр. 
б-к. Проект «Австрійські бібліотеки за кордо-
ном» виник наприкінці 1980-х з ініціативи Феде-
рал. міністерства європ. та закорд. справ Австрії. 
А. к. ф. засновує б-ки в країнах Центр. та Пд.-Сх. 
Європи насамперед в університ. містах. В Украї-
ні такі б-ки діють у Києві, Львові, Дрогобичі, 
Чернівцях, Харкові. Фонди Австр. б-к форму-
ються шляхом замовлення л-ри через Федерал. 
міністерство європ. та закорд. справ Австрії, та-
кож видання дарують різні установи і приватні 
особи з Австрії та України. А. к. ф. працює над 
розвитком австр.-укр. контактів в галузях осві-
ти, науки, мист-ва. В Одесі розташований офіс 
Уповноваженого з питань освіти, що підпоряд-
ковується Федерал. міністерству з питань осві-
ти, мист-ва та культури й австр. координаційно-
му центру у сфері освіти, науки і культури 
«Культурконтакт». Офіс підтримує реформуван-
ня освіти в Україні, зокрема в галузях туризму та 
менеджменту шкіл. А. к. ф. запрошує до України 
з лекціями австр. викладачів, надає орг., струк-
турну і фін. підтримку в орг-ції та проведенні 
концертів, доповідей, демонстрацій кінострі-
чок, театр. вистав, авторських читань, наук. 
конференцій, виставок і семінарів. Основну 
увагу приділяє сучасному мист-ву. А. к. ф. фо-
кусується на особливих потребах місцевих спо-
живачів і партнерів та діє відповідно до контек-
сту.

Австрі́йський музе́й кіно́ (нім. Österreichisches 
Filmmuseum)  — музей кіно в  м.  Відні, місією 
якого є збереження й дослідження значущих 
творів світового кінематографу. Створений 1964 
як некомерційна організація. Засновники му-
зею — П. Кубелка і П. Конлехнер. 1965 Між нар. 
федерація кінематографічних архівів ввела 
А. м. к. до свого складу. З 2005 почесним прези-
дентом музею є реж. М. Скорсезе.
А. м. к. — найбільша фільмотека Австрії. Колек-
ція музею нараховує прибл. 25 500 кінострічок, 
що охоплюють період із 1893 (фільми Т. Едісона) 
до сьогодні, усіх кіножанрів — від класики худ. 
кіно до наук. фільмів, трилерів і рекламних ро-
ликів. Найважливіші колекції А. м. к.: а) міжнар. 
спадщина незалежних, авангардних фільмів; 
б)  незалежне кіно Австрії з 1950; в)  «фільми у 
вигнанні» (творчість емігрантів із Сх. та Цен-
тральної Європи); г) рад. кінострічки 1918–1945. 
У музеї зберігається найбільша в світі колекція 
робіт рад. режисера-експериментатора Дзиґи 
Вертова. Засновники музею свого часу налаго-
дили співпрацю з режисером і його вдовою 
Є. Свіловою. Кубелка керував реставрацією пер-
шої звукової кінострічки Вертова «Ентузіазм 
(Симфонія Донбасу)». 2009 музей видав подвій-
ний диск з кіно стрічками Вертова у супроводі 
музики англ. композитора М. Наймена. Музей 
зібрав документальні свідчення творчості Вер-
това, починаючи з 1960-х. Вдова Вертова переда-
ла музею більшу частину особистого архіву. 
Унікальні документи, плакати та кадри стали 
основою «Колекції Вертова».
А.  м.  к. відомий своїми кінопоказами: ретро-
спективами авангардних фільмів, комедій 

1920–1930-х, революційних рад. кінострічок, 
класики амер. кінематографу, пропагандист-
ських фільмів, япон. кіно, кінострічок 1960–
1970-х. У 1965 в А. м. к. відкрито власний кіно-
театр. 2002 оснащення музею повністю оновле-
но: розширені екрани та звукова система, що 
дозволяє відтворювати фільми всіх форматів в 
історії кіно.
А.  м.  к. діє також як наук.-дослідницький та 
навч. центр, який організує тематичні зустрі-
чі, дискусії, культ. заходи. Тут функціонує 
б-ка, зберігаються журнали і світлини часів 
зародження кіно, експонується знімальне кі-
нематографічне обладнання, за яким можна 
простежити еволюцію технологій кіномисте-
цтва.

Літ.: Fünfzig Jahre Österreichisches Filmmuseum, 1964–
2014: Drei Bücher im Schuber. Band 1: Aufbrechen. Band 2: 
Das sichtbare Kino. Band 3: Kollektion (Filmmuseum Synema 
Publikationen). Wien, 2014.

Австрі́йський ши ́лінг (нім. Österreichischer 
Schilling, офіційне скорочення — ATS) — грошо-
ва одиниця Австрії у 1925–1938 і 1945–2001. 
А. ш. запроваджено замість авс. крони, що пере-
бувала в обігу у 1919–1925 паралельно з невилу-
ченими з обігу австро-угор. кронами (1898–1918, 
з 1919 австро-угор. крони, що залишалися в обі-
гу на тер. Австрії, маркувалися штемпельним 
наддруком «Deutschöster reich»). 1 А. ш. дорівню-
вав 100 грошам. У 1925–1938 карбувалися моне-
ти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 грошів, 1, 2, 5, 25 і 
100 А.ш., випускалися банкноти у 5, 10, 20, 50, 
100, 1000 А. ш. У 1945–2001 в обігу перебували 
монети в 1, 2, 5, 10, 50 грошів, 1, 2, 5, 10 (з 1957), 
20 (з 1980) шилінгів, банкноти номіналом 10 (до 
1957), 20 (до 1980), 50, 100, 500, 1000, 5000 (з 
1988) А. ш. У 1945–1951 випускалися також бан-
кноти у 50 грошів, 1, 2, 5 А. ш. А. ш. Емітувався 

Нац. банком Австрії. З 01.01.2002 до 28.02.2002 
перебував у обігу паралельно з євро. Обмін на 
євро здійснювався за курсом 1 євро = 13,7603 А. ш. 
Термін обміну не обмежується. 

Літ.: Валюты стран мира. Москва, 1987; Bachinger K. et 
al. Abschied vom Schilling. Eine österreichische Wirtschafts-
geschichte. Graz, Wien, Köln, 2001.

А́встрія, Австрійська Республіка (нім. Öster-
reich, Republik Österreich) — держава в Центр. 
Європі, в бас. середньої течії Дунаю. Назва «Ав-
стрія» походить від пізньолат. Austria — первіс-
ної назви сх. частини Пн. Ґаллії (від франк. 
auster, давньоверхньонім. östar — схід). 
ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. На Пд. А. межує 
з Італією і Словенією, на Пн. — з Чехією, Словач-
чиною і Німеччиною, на Зх. — зі Швейцарією та 
Ліхтен штейном, на Сх. — з Угорщиною. Геогра-
фічні координати — 47 20 N, 13 20 E. Тер.: заг. — 
83 871 км²; суходіл — 82 445 км²; вода — 1 426 км²; 
сухопутний кордон — 2 524 км; довжина кордо-

Австрійський музей кіно. 
Емблема

50 Австрійських шилінгів (Олімпіада 1964, м. Інсбург, срібло)
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нів з країнами-сусідами: з Чехією 402 км, Німеч-
чиною 801 км, Угорщиною 321 км, Італією 
404  км, Ліхтенштейном 34 км, Словаччиною 
105 км, Словенією 299 км, Швейцарією 158 км.
Столиця — м. Відень.
Адм.-тер. поділ — 9 федерал. земель (Бурген-
ланд, Каринтія, Нижня Австрія, Верхня Австрія, 
Зальцбурґ, Штирія, Тіроль, Форарльберґ, місто 
Відень).
Офіц. мова — німецька. Грош. одиниця — євро. 
Держ. гімн. — «Країна гір, країна на річці…» 
(нім. «Land der Berge, Land am Strome»), слова 
П. фон Прерадович, музика В. А. Моцарта (затв. 
1946).
Нац. свято — Нац. свято Австр. Республіки (26 
жовтня).
ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР. Складається з трьох 
однаково широких горизонтальних смуг: се-
редня смуга — білого кольору, верхня та ниж-
ня  — червоні. Прапор федеральних органів 
влади відповідає прапору Республіки А., але на 
білій сму зі вміщено зображення держ. герба. 
Пропор ція — 2:3.
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ. Одноголовий орел, увін-
чаний баштовою короною, тримає в лапах серп 
та молот, на грудях — щит з австр. нац. кольо-
рами; лапи орла в кайданках, ланцюг яких 
розір ваний.
ДЕРЖАВНИЙ ЛАД. А. — республіка зі зміша-
ною (парламентсько-президентською) формою 
правління. Законод. влада здійснюється двопа-
лат. парламентом. Нижня палата — нац. рада 
(націоналрат) — формується за результатами 
заг. і прямих виборів. До її складу входять 
183 депутати. Термін повноважень нац. ради — 
4  роки. Вибори проводяться за пропорційною 
системою; віковий ценз для активного і пасив-
ного виб. права — відповідно 19 і 21 рік. Верхня 
палата — федерал. рада (бундесрат) — є органом 
представництва земель. У її складі  — 63 пред-
ставники, обрані законод. органами земель — 
ландтагами. Кількість їх залежить від чисель-
ності нас. у різних суб’єктах федерації. При цьо-
му члени федерал. ради обираються на строк 
повноважень ландтагів. Спільні засідання обох 
палат можуть відбуватися лише з приводу при-
ведення до присяги федерал. президента або 

прийняття рішення про оголошення стану вій-
ни. Палати парламенту — нерівноправні. У разі 
виникнення розбіжностей між палатами у зако-
нод. процесі остаточний варіант закону приймає 
нац. рада більшістю голосів у присутності не 
менше половини її складу. Лише вона здійснює 
парламент. контроль за діяльністю уряду у ви-
гляді запиту. Главою д-ви є федерал. президент, 
якого обирають загальними і прямими вибора-
ми на 6 років. Повторне обрання однієї особи 
допускається лише один раз. Віковий ценз для 
кандидатів у президенти — 35 років. Президент 
може бути усунений від влади за результатами 
референдуму, ініційованого нац. радою. Свої 
функції здійснює на основі пропозицій федерал. 
уряду або окр. його членів. Він не має права вето 
або права повернути прийнятий парламентом 
закон на повторний розгляд. Глава д-ви може 
розпустити нац. раду, однак з однієї і тієї ж при-
чини він може зробити це лише раз протягом 
одного скликання.
Вищим органом викон. влади є федерал. уряд, 
очолюваний федерал. канцлером. Канцлер і за 
його поданням ін. члени уряду призначаються 
президентом. Члени уряду не можуть входити 
до складу нац. ради. Уряд та його члени відпові-
дальні перед нижньою палатою парламенту. Рі-
шення про вотум недовіри може бути прийняте 
за умови присутності не менше половини депу-
татів. Судова влада належить заг. судам. Систему 
заг. судів очолює Верховний суд. Адм. суд пови-
нен забезпечувати законність у сфері держ. 
управління. Функціонує також Конституційний 
суд, до складу якого входять голова, його заступ-
ник, 12 ін. суддів, 6 запас. членів суду. Судді Кон-
ституційного суду призначаються президентом 
за поданням уряду і палат парламенту. За фор-
мою держ. устрою А. є федера цією. Її суб’єк ти — 
землі (у т. ч. столиця). Організацію держ. влади в 
них визначають федерал. конст. закон 1920 і 
конституції земель. Цим же законом встанов-
лено принципи розмежування компетенції між 
федерацією і землями. Законод. влада в землях 
належить ландтагам. Ландтаг може бути роз-
пущений президентом за поданням уряду і 
згодою федерал. ради. Федерал. владу в землях 
здійснюють уряди земель, які формуються 

Австрія. Прапор

Австрія. Герб
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ландтагами. Тер. земель поділена на округи і 
громади. В округах гол. владні повноваження 
належать губернаторам, яких призначають 
уряди земель. Нас. громад обирає місцеві 
представницькі органи — ради, термін повно-
важень яких — від 4 до 6 років. Ради зі свого 
складу обирають бургомістрів та їхніх заступ-
ників, які разом з ін. обраними особами ста-
новлять правління — викон. орган місц. само-
врядування. Особливий статус має Відень  — 
столиця, яка водночас є громадою, округом і 
землею.
УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. 
А. — член ООН (з 1955) та ін. міжнар. організа-
цій: Азіатський банк розвитку (нерегіональний 
член); Африканський банк розвитку (нерегіо-
нальний член); Австралійська група; Банк між-
народних розрахунків; Організація Чорномор-
ського економічного співробітництва (спостері-
гач); Центральноєвропейська ініціатива; Євро-
пейська організація з ядерних досліджень; Рада 
євроатлантичного партнерства; Європейський 
банк реконструкцій і розвитку; Європейський 
інвестиційний банк; Європейське космічне 
агент ство; Європейський Союз; Продовольча та 
сільськогосподарська організація ООН; Група 
розробки фінансових заходів боротьби з відми-
ванням грошей; Група 9; Міжамериканський 
банк розвитку; Міжнародне агентство з атомної 
енергії; Міжнародний банк реконструкції і роз-
витку; Міжнародна організація цивільної авіа-
ції; Міжнародна торгова палата; Міжнародна 
асоціація розвитку; Міжнародне енергетичне 
агентство; Міжнародна фінансова корпорація; 
Міжнародний фонд сільськогосподарського 
розвитку; Між народна федерація товариств 
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; Між-
урядовий орган з питань розвитку (партнер); 
Міжнародна організація праці; Міжнародний 
валютний фонд; Міжнародна морська організа-
ція; Міжнародна організація кримінальної полі-
ції (Інтерпол); Між народний олімпійський комі-
тет; Міжнародна організація з міграції; Міжпар-
ламентський Союз; Міжнародна організація зі 
стандартизації; Міжнародна організація супут-
никового зв’я з   ку; Міжнародний союз електро-
зв’язку; Між   народна конфедерація профспілок; 

Багатостороннє агентство з гарантування інвес-
тицій; Місія ООН з проведення референдуму в 
Західній Сахарі; Агентство з ядерної енергії; 
Група ядерних постачальників; Організація 
Американських держав (спостерігач); Організа-
ція економічного співробітництва та розвитку 
(OECD); Міжнародна організація Франкофонії 
(спостерігач); Організація із заборони хімічної 
зброї; Організація з безпеки і співробітництва в 
Європі; Паризький Клуб; Партнерство заради 
миру; Шенгенська конвенція; Центр здійснення 
правопорядку в Південно-Східній Європі 
(спосте рігач); Асоціація ООН з торгівлі та розви-
тку; Організація Об’єднаних Націй з питань осві-
ти, науки і культури (ЮНЕСКО); Збройні сили 
Організації Об’єднаних Націй на Кіпрі; Управ-
ління Верховного комісара ООН у справах бі-
женців; Організація Об’єднаних Націй з промис-
лового розвитку (ЮНІДО); Тимчасові сили Орга-
нізації Об’єднаних Націй в Лівані; Організація 
Об’єдна них Націй із спостереження за пе ре-
мир’ям; Все світня туристична організація; Всес-
вітній поштовий союз; Всесвітня митна організа-
ція; Все світня федерація профспілок; Всесвітня 
організація охорони здоров’я; Всесвітня органі-
зація інтелектуальної власності; Всесвітня метео-
рологічна організація; Всесвітня торгова органі-
зація; Комітет ядерних експортерів.
ІСТОРІЯ. Перші сліди людини на тер. сучас. А. 
належать до часів палеоліту. З 1 ст. до н. е. тут 
жили різні племена переважно кельтського по-
ходження. В кін. 6 ст. н. е. на Зх. А. осіло герм.
плем’я баварців, у центр. і сх. частинах — слов. 
племена (гол. чин. словенці). З кін. 8 ст. А. — в 
складі Франкської д-ви, а після поділу остан-
ньої (843) — в складі Сх.-франкського королів-
ства (Німеччини). Зародком австр. д-ви стала 
утворена в 2-й пол. 10 ст. баварська Сх. марка. З 
1156 А.— герцогство в складі «Священної Рим-
ської імперії». З кін. 12 по 14 ст. герцоги А. при-
єднали до своїх володінь Штірію, Карінтію 
Крайну, Тіроль. Вони стали наймогутнішими 
правителями Пд. Німеччини, особливо з утвер-
дженням 1282 в А. династії Габсбурґів. У 16 ст. 
Габсбурґи заволоділи Чехією, Сілезією, Зх. Угор-
щиною і частиною земель пд. слов’ян. У 18 ст. під 
владу А. підпала вся Угорщина, Трансільванія, 
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Хорватія, Пд. Нідерланди, землі в Італії, Банат, 
частина Словенії, Пн. Боснії, частина польс., ру-
мун. і укр. земель (Га личина, Буковина, Закарпат-
ська Україна). У роки Великої франц. революції 
А. — один з ініціаторів інтервенції у Францію, 
учасник антифранц. коаліцій під час періоду на-
полеонівських воєн. З 1804 А. — імперія. А. — 
одна з організаторів Священного союзу. В берез-
ні 1848 на землях Австр. імперії сталася бурж.-
демокра тична революція. Поразка А. в Австро-
італо-франц. війні 1859 і Австро-прусській війні 
1866 призвела до втрати нею впливу на нім. д-ви. 
В 1867 Австр. імперія була перетворена на дуа-
лістичну монархію — Австро-Угорщину. В Пер-
шій світовій війні вона виступала як союзник 

Німеччини. У жовтні 1918 Австро-Угорщина 
розпалася на ряд самостійних д-в, серед яких А. 
У листопаді того ж року було скинуто імперато-
ра і проголошено республіку. Кордони А. визна-
чив Сен-Жерменський мирний договір (1919). 
10.11.1920 парламент прийняв федерал. конст. 
Закон, який істотно змінено 1929. Тепер цей за-
кон, незважаючи на подальші зміни і доповне-
ння, офіційно наз. федерал. констит. законом 
1920 в редакції 1929. У 1934 прийнято конститу-
цію, за якою фактично було ліквідовано традиц. 
парламентаризм і запро ваджено т. з. корпора-
тивне представництво. У  1938 після аншлюсу 
(поглинення А. фашист. Німеччиною) австр. 
державність тимчасово припинила існування. У 
травні 1945 було відновлено чинність федерал. 
конст. закону. 1945—55 на тер. А. тимчасово 
перебували війська СРСР, США, Великої Бри-
танії, Франції. 1955 укладено Держ. договір 
про відновлення незалежної і демократичної 
А. 26.10.1955 парламент А. прийняв федерал. 
конст. закон про нейтралітет А., який вважа-
ється складником її конституції. 
Дип. відносини України з А. встановлено 
24.01.1992.
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ. В А. бл. 17 активно діючих 
політ. партій. Зареєстровано понад 700. Най-
впливовішими є Соціал-демократична партія 
А., Австр. нар. партія, Австр. партія свободи, 
яка разом з Австр. партією зелених, партіями 
«Нова Австрія і Ліберальний форум» та «Коман-
да Стронаха» представлені в Європарламенті. 
С о ц і а л - д е м о к р а т и ч н а  п а р т і я  А в с т р і ї 
(Sozial de mo kra tische Partei Österreichs) — партія 
лівого спрямування, класичної соціал-демокра-
тичної ідеології, виступає за нейтралітет А. Засн. 
1889. Протягом 1970–2000 та з 2007 представни-
ки партії очолювали австр. уряд. Більшість пре-
зидентів А. були членами Соціал-демократичної 

партії А. А в с т р і й с ь к а  н а р о д н а  п а р т і я 
(Österreichische Volkspar tei)  — правоцентрист-
ська партія, що сповідує ідеологію консерва-
тизму та екон. неолібералізму. Засн. 1945. З 
1987 постійно формує правлячі коаліції з со-
ціал-демократами, Австрійською партією сво-
боди, «Альянсом за майбутнє Австрії». 
А в с т р і й с ь  к а  П а р т і я  с в о  б о д и  (Frei-
heitliche Partei Österreichs) — праворадикальна 
націоналістична партія А. Засн. 1949. Після ви-
борів 1999 та 2002 формувала коаліційні уряди 
разом з Австр. народною партією. Інші партії: 
Австрійська партія зелених («Зелена альтерна-
тива»), утворена 1986, до якої належить прези-
дент А. ван дер Беллен (обраний 2016); «Альянс 
за майбутнє Австрії», виникла 2005 внаслідок 
розколу Австрійської Партії свободи; «Команда 
Стронаха для Австрії», правопопулістська пар-
тія, засн. 2012, належить до євроскептиків; 
«Нова Австрія і Ліберальний форум», лібераль-
но-демократична партія, засн. 2012.
ПРИРОДА. А. — переважно гірська країна. Пд. її 
частина зайнята Сх. Альпами — Високий Тауерн 
(вис. до 3797 м, г. Ґросґлокнер) і Низький Тауерн; 
пн. Частина — хвиляста рівнина, що на крайньо-
му Пн. Сх. переходить у Середньодунайську ни-
зовину. Корисні копалини: нафта, газ, магнезит, 
буре вугілля, поклади заліз. і свинцево-цинко-
вих руд, графіту, кухонної солі; значні запаси 
буд. матеріалів. Клімат помірний, континент. 
Зими холодні з частими дощами чи снігом в ни-
зинах і снігом в горах; літо помірне з поодиноки-
ми зливами. Середня т-ра січня — від –1° до –4°, 
липня — від +15° до +18°. Опадів — 500–900 мм, 
у горах — до 2000 мм на рік. Гол. ріка — Дунай з 
притоками (Інн, Траун, Енс, Драва та ін.). Рейн 
та Ельба протікають на незначній тер. Річки ма-
ють значні запаси гідроенергії. Багато озер, зде-
більшого льодовикового походження. Найбіль-
ші озера: Нойзідлер, Боденське, Ахензе, Аттерзе, 
Траунзе. Переважають дерново-підзолисті та 
бурі лісові ґрунти, на Пд. Сх.— вилугувані опід-
золені чорноземи, в горах — гірські бурі, гір-
сько-лучні, гірсько-опідзолені ґрун ти. Землі с.-г. 
призначення займають 38,4 % тер. А.; рілля  — 
16,5 % постійні зернові культури  — 0,8 %; по-
стійні пасовища — 21,1 %; ліс — 47,2 % ; ін. зем-
лі  — 14,4 % (2011). Країна є однією з найбільш 
лісистих в Центр. Європі. У лісах ростуть дуб, 
бук, ялина, смерека, модрина. З вис. 2000 м — аль-
пійські луки. В  альпійських і передгірних рай-
онах переважають хвойні породи дерев, тоді як 
широколистяні дерева зустрічаються частіше в 
більш теплих зонах. Фауна А. представлена оле-
нями, кроликами, бурими ведмедями, орлами, 
канюками, соколами, совами, лебедями, лелека-
ми тощо. В австр. річках зустрічається райдужна 
форель, харіус, щука, окунь і короп. Деградація 
деяких лісів викликана забрудненням повітря і 
ґрунту.
НАСЕЛЕННЯ. Заг. кількість — 8 711 770 осіб (2016, 
оцінка). Густота нас. — 102,1 особи/км2. 66 % нас. 
живуть у містах. Найбільші міста (2016): Відень 
(1,8 млн осіб); Грац (280 тис. осіб); Лінц (200 тис. 
осіб); Зальцбург (150 тис. осіб); Інсбрук (130 тис. 
осіб). Вікова структура населення: до 14 років — 
14,02  %; 15–24 роки — 11,33  %; 25–54  роки — 
42,71 %; 55–64 роки — 12,85 %; 65 років і стар-
ше  — 19,09  % (2016). Середній вік нас.  — 43,8 
(2016). Коефіцієнт народжуваності  — 9,5 на 
1000 осіб (2016). Коефіцієнт смертності — 9,5 на 
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1000 осіб (2016). Склад населення за етнічними 
групами: австрійці  — 91,1  %, колишні югосла-
ви — 4 % (включаючи хорватів, словенців, сербів 
і боснійців), турки — 1,6 %, німці — 0,9 %, ін. або 
невизначені — 2,4 % (2001, перепис); за рел. гру-
пами: католики — 73,8 % (римо-католики — 73,6 %, 

ін. католики — 0,2 %), протестанти — 4,9 %, му-
сульмани — 4,2 %, правосл. — 2,2 %, інші — 0,8 % 
(серед них ін. християни), атеїзм — 12 %, неви-
значені — 2 % (2001, перепис).
ГОСПОДАРСТВО. А. — одна з найрозвинені-
ших країн Європи. На рубежі 20–21 ст. за рівнем 
прибутків на душу населення А. займала 
9-те місце у світі. У 2015 ВВП на душу населення 
становив 47,3 тис. доларів, ВВП (за паритетом 
купівельної спроможності) — 404,3 млрд дола-
рів. Структура ВВП, за секторами: сфера по-
слуг — 70,7 %, пром-сть — 27,9 %; сільське госпо-

дарство — 1,4 % (2015). Трудові ресурси (робоча 
сила) — 3,448 млн осіб (2015). Зайнятість трудо-
вих ресурсів: сфера послуг — 74 %; пром-сть — 
25,3 %, сільське господарство — 0,7 % (2015). 
Більшість нас. працює у сфері роздрібної торгів-
лі, банківського обслуговування, охорони здо-
ро в’я, освіти і туризму. 
П р о м и с л о в і с т ь. Основні галузі пром-сті: 
машинобудування (транспортне, с.-г., електро-
тех.), металургійна, харчова, текстильна, хім., 
електрична, паперова, гірнича, вир-во алюмі-

нію. Найдавніший промисловий центр А. — Ві-
денський промисловий басейн, що виробляє 
метали, текстиль і продукти харчування. До-
лина рік Мур і Мюрц у Штирії є центром мета-
лургії, вир-ва автомобілів, паперу і деревини, а 
також продукції важкого машинобудування. 
Серед нових промислових центрів виділяєть-
ся трикутник Лінц—Вельс—Штайр у Верхній 
А. Найбільші промислові підприємства цього 
району — Об’єд наний австр. металургійний і 
ста леливарний комбінат і Австр. азотно-туко-
вий завод у Лінці. Третина обсягу промислового 
вир-ва припадає на держ. сектор економіки.
Внутр. вир-во електроенергії покриває лише 
приблизно третину енергетичних потреб краї-
ни. Структура енергетичного комплексу (на 
2014): ТЕС — 32,8 %; ГЕС — 56 %; інші поновлю-
вані джерела — 11,1 %. Основу енергетики ста-
новлять імпортні нафта і природний газ. Нафта 
надходить із італ. порту Трієст, природний 
газ — із РФ. Частка ГЕС у виробництві електро-
енергії в А. є однією з найвищих у розвинених 
країнах. 
С і л ь с ь к е  г о с п о д а р с т в о. А. забезпечує 
продуктами 3/4 потреб внутрішнього ринку. 
У країні виробляють майже всі види с. г. продук-
ції (зерно, картопля, вино, фрукти; пиломатеріа-
ли та інші продукти лісового госп-ва). Одна з 
найважливіших галузей — тваринництво (мо-
лочні продукти, велика рогата худоба, свині, 
птиця). С. г. спеціалізоване за географ. зонами: у 
гірських районах розвинуте тваринництво і лі-
сове госп-во, а в долині Дунаю та Бурґенланді — 
землеробство, зокрема виноградарство.
Однією із найприбутковіших галузей економіки 
є туризм. Розвинуті альпінізм і зимові види 
спорту, особливо в Тирольських  Альпах. 2014 
кількість туристів становила 25,2 млн. осіб. Се-
ред іноземних туристів понад половина — німці. 
Т р а н с п о р т. Розвитку туризму сприяють 
сучасні автомобільні дороги. Довжина шляхів 
становить: з-ці — 5,267 тис. км (2014); авто-
шляхів — 133,597 тис. км (2016); водних шля-
хів — 358 км (2011). Половина з-ць електрифі-
кована. Багато мостів, тунелів, канатних доріг. 
Важливу роль відіграє судноплавство Дунаєм 
(його довжина в межах А. — 350 км). Після за-
вершення буд-ва каналу Рейн—Майн—Дунай 
А. отримала вихід не тільки в Чорне, а й у 
Пн. море. Через Відень проходять два важливі 
транспортні маршрути Європи: із Зх. Європи 
в країни Дунайського басейну і з Центр. та Сх. 
Європи в Італію. Працюють кілька авіакомпа-
ній, зокрема «Австр. авіалінії» (засн. 1957) 
здійснює регулярні рейси до кількох міст 
України (з 1991).
Т о р г і в л я. А. торгує із понад 150 країнами 
світу. 2015 заг. експорт А. становив 141,4 млрд 
доларів. Осн. товари: машини та обладнання, 
транспортні засоби та запасні частини, папір і 
картон, металеві вироби, хімікати, залізо і сталь, 
текстиль, продукти харчування. Осн. країни-
партнери: Німеччина — 29,4 %, США — 6,4 %, 
Італія — 6,1 %, Швейцарія  — 5,7 %, Франція — 
4,4 %, Словаччина — 4,2 % (2015). Імпорт — 
139,8  млрд (2015). Осн. товари: машини та об-
ладнання, транспортні засоби, хімікати, метале-
ві вироби, нафта і нафтопродукти, природний 
газ; продукти харчування. Осн. країни-партне-
ри: Німеччина — 41,5 %, Італія — 6,3 %, Швейца-
рія — 6 %, Чехія — 4,2 % (2015). Найбільший за-
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рубіжний інвестор — Німеччина (бл. 30 % інвес-
тицій). 
З в ’ я з о к. 2015 кількість мобільних телефонів 
становила 13,471 млн. (155 одиниць на 100 осіб), 
кількість інтернет-користувачі — 19,23 млн. 
(84,6 %).
ОСВІТА, НАУКА І КУЛЬТУРА. В А. триступене-
ва система шкільної освіти по 4 роки навчання 
кожна: початкова школа, середня школа та стар-
ша середня школа. З 1962 тривалість обов’яз-
кової освіти досягла 9 років. Початкова («народ-
на школа») 4-річна школа, приймає дітей з 6 
(або 7) років. Після її закінчення, згідно з прий-
нятою в А. нім. моделлю середньої освіти, учні 
вибирають один із двох потоків: перший — 
«академічне» навчання з орієнтацією на ун-ти, 
другий — професійне навчання, мета якого — 
підготувати учнів до подальшого виходу на ри-
нок робочої сили. 
Вища освіта також триступенева. Вузи двох ти-
пів: класичні багатопрофільні ун-ти та спеціалі-
зовані коледжі (Fachhochschule), в яких пріори-
тет надано прикладним дослідженням.
Австр. вищі професійні школи — повноцінні 
навч. заклади, дипломи яких розглядаються як 
рівноцінні магістерським дипломам класичних 
австр. ун-тів. В А. надають великого значення 
навчанню дорослих, для потреб яких створено 
розгалужену мережу неуніверсит. вищих нар. 
шкіл (Volk shochschulen). Широка програма на-
вчання дорослих доступна на всій тер. країни. 
Навчання громадян проводять також публічні 
б-ки. Кожен громадянин А. може абсолютно 
вільно відвідувати лекційні заняття в ун-тах, але 
це не дає йому права складати іспити й отрима-
ти диплом. 
А. витрачає значні кошти на освіту — до 6 % 
ВВП. За рівнем витрат із бюджету на фінансу-
ванням вищої освіти А. посідає 4 місце в світі. 
Регулювання системи освіти здійснюється через 
два міністерства: Міністерство освіти, мист-ва і 
культури та Міністерство науки та дослі д-
жень. 
В А. діють 23 держ. та 13 приватних ун-тів. Най-
більші ун-ти: Віденський — найстаріший ун-т 
країни (засн.1367), Віденський ун-т економіки і 
бізнесу — найбільший еко н. ун-т Європи, Ґраць-
кий ун-т ім. Карла і Франца — другий за величи-
ною в країні, Зальцбурзький ун-т, Інсбруцький 
ун-т та ін. Найбільші приватні ун-ти: Ун-т Зі-
гмунда Фрейда (м. Відень), Ун-т MODUL (м. Ві-
день), філіал Вебстерського ун-ту (США).
Крім ун-тів, наук. дослідження проводяться 
наук. установами різного рівня — всього бл. 
2200. Гол. установою неуніверситет. типу з про-
ведення фундаментальних досліджень є Ав-
стрійська академія наук. 
Функціонують 16 н.-д. ін-тів: лімнології, високих 
енергій, соціологічно-екон. розвитку, Ін-т порів-
няльного дослідження поведінки ім. К. Лоренца 
та Міжнародний ін-т прикладного системного 
аналізу та ін.
1961 засновано Австр. союз федеральної землі 
Каринтії, якому належить планетарій в м. Кла-
генфурт та дві обсерваторії: Креуцбергл біля 
м. Клагенфурт та Герліце біля м. Філлах.
А. славиться великою кількістю відомих вчених, 
серед яких Л. Больцман, В. Ф. Гесс, К. Доплер, 
А. Цайлінгер. У А. народилися філософи Л. Віт-
генштейн і К. Поппер; біологи Г. Мендель, К. Ло-
ренц, математик К. Гедель.

Серед основних напрямів досліджень австрій-
ських вчених були медицина і психологія, серед 
представників: Т. Більрот, К. Пірке, А. Ейсель-
сберг, З. Фрейд, А. Адлер та ін.
ПРЕСА, РАДІОМОВЛЕННЯ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ. 
П р е с а. 2016 в Австрії видавалося понад 20 що-
денних газет. Найбільша щоденна газ. «Кронен 
цайтунґ» («Kronen Zeitung») — газ. лівого спря-
мування, засн. 1900. Щоденний тираж — по над 
1  млн примірників. Виходять також газ.: «Ку-
р’єр» («Kurier»; засн. 1954), «Ді Пресе» («Die 
Pres se»; засн. 1845), «Дер Штандарт» («Der Stan-
dard»; засн. 1988), «Зальцбурґер Нахріхтнен» 
(«Salz burger Nachrichten»; засн. 1945), «Вайнер 
Цайтунґ» («Wiener Zeitung»; засн. 1703), «Кляй-
не Цайтунґ» («Kleine Zeitung»; засн. 1904) та ін.. 
Осн. журн.: «Профіль» («Profil»), щотижневий 
новинний журн., заснований 1970; «Датум» 
(«Da tum»), щомісячний аналітичний журн., ви-
дається з 2004; «Ґевін» («Gewinn»), щомісячне 
бізнесове видання, публікується 1982; NEWS, 
щотижневий новинний журн., заснований 1992. 
Австр. агентство преси «Аустрія пресе аґентур» 
(«Austriа Presse Agentur»; засн. 1946) має корес-
пондентів у багатьох країнах світу.
Т е л е б а ч е н н я  і  р а д і о. Австр. держ. теле- і 
радіокомпанія «Österreichischer Rund funk» 
(ORF), якій належать канали ORF1, ORF1 HD, 
ORF2, ORF Sport Plus, 3sat. Комерційні канали 
загальнонац. мовлення — ATV, Puls  4, Go TV, 
Okto, Servus TV. Місцеві канали — Salzburg TV, 
LT1, Inn-TV, Steiermark 1, P3TV. 
ЛІТЕРАТУРА. Більшість сучас. літературознав-
ців вважає, що австр. л-ра. виокремилася із за-
гальнонім. на поч. 19 ст. На 1-у пол. 19 ст. при-
падає розвиток драматургії, це передусім твори 
Ф. Раймунда та Й. Н. Нестроя, які, спираючись 
на традиції віден. нар. театру, піднімалися у 
своїх казках і комедіях до активної соц. крити-
ки. Опозиція габсбурзькому абсолютизмові й 
поліційному режимові звучить у творчості дія-
чів лібер. гуртка, що збирався у м.  Відні у 
«Срібному кафе» (драматург Е.  фон Бауерн-
фельд, поет і публіцист А. Грюн, поет-романтик 
Н. Ленау). Романтичні й просвіт. риси притаман-
ні творчості Ф.  Грільпарцера, який описував 
конфлікти вітчизняної історії. У романах і но-
велах А. Штіфтера відображено прогрес. пед. 
ідеї, відчутно передбачення соціал. змін. Твор-
чість Ф.  фон  Заара, М.  фон  Ебнер-Ешенбах, 
Л. Ан ценгрубера, П. Розеггера позначена зрос-
танням кри тико-реаліст. тенденцій, спря мо-
ваних на розкриття соц. суперечностей австр. 
дійсності.
Л-ра кін. 19 — поч. 20 ст. розвивалася в умовах 
заг. кризи австр. державності, посилення нац. 
боротьби народів Австро-Угор. імперії. Цей пе-
ріод характеризує активізація модерн. літ. течій і 
худ. експериментів, що посприяло становленню 
реалізму. Письменник і критик Г.  Бар у праці 
«По долання натуралізму» («Die Überwindung 
des Naturalismus»; 1891) заклав основи австр. 
імпресіонізму та неоромантизму; очолював літ. 
групу «Молодий Відень» («Jung-Wien»). Найвиз-
начніший представник групи — Г. фон Гофман-
сталь, драматург, новеліст, поет, критик, нада-
вав великого знач. оновленню літ. мови. Соц.-
критичний характер мала новелістика А. Шніц-
лера, який викривав святенництво бурж. моралі, 
ефемерність солдат. честі. Популярною була 
твор  чість гумориста й сатирика А.  Рода-Рода 

Австрія. Цвентендорфська 
атомна електростанція — 
ніколи не вводилася 
в експлуатацію, єдина в країні
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(псевд. Ш.Ф.  Розенфельда). У поезії провідну 
роль відіграв один із зачинателів експресіонізму 
Г. Тракль. У цей час писали Р. Музіль, С. Цвейг, 
Ф. Кафка та ін. Зазначений період наз. «веселий 
Апокаліпсис»: у сусп-ві загострювались соц. су-
перечності, у мист-ві переважали тенденції ге-
донізму, манірності й поверхового критицизму. 
Одним із найвідоміших поетів цього періоду був 
P. M. Рільке, характерною рисою його творчості є 
органіч. зв’язок зі слов’ян. мотивами та традиці-
ями.
Відчутно пожвавився літ. процес після 1918, 
коли припинила існування Австро-Угор. імперія 
та виникла Австр. Республіка. Наступні два де-
сятиліття — час появи романів «Людина без 
властивостей» («Der Mann ohne Eigenschaft en», 
т. 1–3, 1930–1943) Р. Музіля; трилогії «Сновиди» 
(«Die Schlafwandler», 1931–1932), «Смерть Вергі-
лія» («Der Tod des Vergil», вид. 1945) Г.  Броха; 
«Ціппер та його батько» («Zipper und sein Vater», 
1928) Й.  Рота; «Осліплення» («Die Blen dung», 
1931) Е. Канетті; белетризованої біографії «Ма-
рія Стюарт» («Maria Stuart», 1935) С.  Цвей га. У 
цей час творили прозаїк і драматург Ф. Верфель, 
драматурги Ф. Чокор, Ф. Брукнер, Е. фон Хорват. 
Більшість із них після аншлюсу А. нацист. Ні-
меччиною (1938) емігрувала з А. Л-ра другої пол. 
20 ст. набула нац. рис. Відомі письменники цього 
періоду: Г.  фон  Додерер, І.  Бахмач, Т.  Бернгард, 
П.  Гандке, Г.  Леберт, І.  Айхінгер, Г.  Айзенрайх, 
Ф. Гохвельдер, Б. Фрішмут. 
Тема України з’являється в австр.  л-рі. у серед. 
19  ст., коли австр. письменники, що жили на 
Буковині, під впливом нім. романтизму й укр. 
фольклору писали про місцевих селян. Це, зок-
рема, зб. віршів «Вітання з Нижньої Австрії» 
(«Heimatgrüße aus Niederösterreich», 1855) Л. Сі-
мігіновича-Шта уфе, який також зібрав і пере-
клав нім. мовою «Народні легенди з Буковини» 
(«Volkssagen aus der Bukowina», 1885) та «Україн-
ські народні пісні» («Kleinrussische Volkslieder», 
1888). У зб. віршів «Жоржини» («Georginen», 
1870) природу Верховини оспівав Й. Г. Обріст, 
перший дослідник і перекладач нім. мовою ві-
ршів Т. Шевченка. Популяризація укр. нар. пісні, 
висвітлення життя селянства Галичини та Буко-
вини характерні для творчості К. Е. Францоза. 
Тема України посідає значне місце у творчості 
P. M. Рільке, який познайомився з її культурою і 
життям під час мандрівок Рос. імперією 1899 і 
1900 (цього року, зокрема, побував у м. Києві та 
ін. містах України). У 1920–1930-х до укр. проб-
лематики звертається Й. Рот («Марш Радецько-
го» («Radet zky marsch», 1932). Натомість австр. 
тематику відбито в укр. л-рі, зокрема, у творах 
І. Франка (поезії «Тюремні сонети», 1889; опові-
дання «Свин ська конституція», 1896 та ін.), 
М. Павлика (повість «Пропащий чоловік», 1878), 
Олени Пчілки (повість «Товаришки», 1887), 
Д.  Лукіяновича (повість «За Кадильну», 1902), 
О.  Маковея (оповідання «Вдячний виборець», 
1912), О.  Олеся (зб. поезій «Перезва» і «Чужи-
ною», обидві 1919). Антивоєнні мотиви відобра-
жено у віршах С. Чарнецького (зб. «В годині за-
думи», 1917; «Сум ні ідем», 1920), новелах М. Яц-
кова («Гермес Праксітеля», 1923), романах Р. Ан-
дріяшика («Лю ди зі страху», 1966; «Додому нема 
вороття», 1976). Образ Відня трапляється в пое-
зії Д.  Павличка (зб. «На чатах», 1961), прозі 
С. Скляренка (роман «Карпати», 1954), В. Вруб-
левської (роман «Соломія Крушельницька»; 

1979). Сюжети та мотиви з творів австр. пись-
менників використовували Ю.  Федькович (ба-
лади «Юрій Гінда», 1862; «Шипітські берези», 
1863), М.  Старицький [драма «Юрко Довбиш», 
1889; за романом К.  Е.  Францоза «За правду» 
(«Ein Kampf um’s Recht»)], М.  Бажан «Чотири 
опо відання про надію (Варіації на тему Р. М. Ріль-
ке)», 1967). Укр. мовою в різний час опубл. поезії 
А. Грюна (перекл. І. Франка), Н. Ленау (перекл. 
П. Грабовського), Г. Тракля (перекл. Д. Павлич-
ка, Д. Наливайка), Р.  М. Рільке (перекл. М. Бажа-
на, Д. Пав личка), прозові твори К. Е. Францоза 
(перекл. М.  Атаманюка, М.  Загірньої, Б.  Сав-
ченка та ін.), драми Ф.  Грільпарцера (перекл. 
П. Карманського) і Г. фон Гофмансталя (перекл. 
О. Роздольського, О. Луцького), новели й повісті 
С. Цвей га (перекл. В. Бобинського, І. Стешенко), 
Ф. Кафки (перекл. Є. Поповича), Ф. Кайна (пе-
рекл. В.  Шелеста), П.  Гандке (перекл. О.  Логви-
ненка) та ін. 
У 2 пол. 19 — на поч. 20 ст. в А. опубл. твори 
Т.  Шевченка (перекл. Й. Г.  Обріста, С.  Шпой-
наровського, В. Фішера), Марка Вовчка (перекл. 
О.  Кобилянської та ін.), Лесі Українки (перекл. 
О. Кобилянської), В. Стефаника (перекл. О. Роз-
дольського та ін.), М.  Коцюбинського (перекл. 
В. Горошовського, Г. Герасимовича та ін.). Безпо-
середню участь в австр. літ. процесі брали 
Ю.  Федькович, І.  Франко, О.  Кобилянська, які 
писали й нім. мовою. Важливу роль у популяри-
зації укр. л-ри в А. відіграв німецькомовний ві-
ден. журн. «Ruthenische Revue» («Русинський 
огляд», 1903–1905), що 1906–1916 виходив під 
назвою «Ukrainische Rundschau» («Ук раїнський 
огляд»), де друкувалися зокрема австр. перекла-
дачі. 1909 В. Горошовський упорядкував і пере-
клав антологію «Українські прозаїки» («Ukrai-
nische Erzähler», 1909) і зб. новел М.  Коцюбин-
ського «Pro bono publico» («Для загального до-
бра», 1909). У 2-й пол. 20 ст. австр. л-ра. збагати-
ли переклади творів М.  Бажана, О.  Гончара, 
П. Панча, А. Малишка та ін. укр. письменників. 
У 1980–1990-х журн. «Всесвіт», вид-ва «Дніпро» 
і «Молодь» публ. твори Ф. Кафки, зокрема «Про-
цес» («Der Prozeß»), «Перевтілення» («Die Ver-
wand lung»), «Америка» («Amerika»), Г.  Броха, 
Р.  Музіля, вихідців із Галичини та Буковини 
Й. Рота, П. Целана, Р. Ауслендер, Г. Реццорі та ін. 
З’являються дослідження про Ф. Кафку, Т. Берн-
гарда, монографії з історії австр. л-ри й культу-
ри. Укр. мовою перекладають твори І.  Бахман, 
Ґ.  Тракля; опубл. «Останній світ» («Die letzte 
Welt») К.  Рансмайра, антологія «Двадцять ав-
стрійських поетів ХХ ст.», «Жінка-шульга» («Die 
linkshändige Frau») П.  Гандке та ін. Перекл. та 
публікації про сучасну австр. л-ру містять сто-
рінки часописів «Всесвіт», «Ковчег», «Кур’єр 
Крив басу», «Авжеж», «Ї» тощо. Серію літерату-
розн. досліджень «Вікно в Європу» відкривають 
три книжки, присвячені австр. л-рі.
АРХІТЕКТУРА. В 11 — на поч. 13 ст. в архітекту-
рі А. панував романський стиль (базиліки в Гур-
ку й Зеккау, зх. фасад собору св. Стефана у Від-
ні). В 13–15 ст. поширилася готика (хори церков 
у Гайлігенкройці та Цветлі, собор св. Стефана у 
Відні). Для періоду австр. Відродження (15–
16  ст.) характерні будинки з еркерами, лоджія-
ми, палаци замкового типу. В 17–18 ст. у Відні, 
Зальцбургу, Лінці споруджували заміські рези-
денції, монастирі, палаци й церкви у стилі баро-
ко (ансамблі и палаців Шенбрунн, 1695, арх. 
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Й.-Б. Фішер фон Ерлах, та Бельведер, 1714–1723, 
арх. Л. Гільдебрандт). Для архітектури 1-ї пол. 
19 ст. характерний класицизм, 2-ї пол. 19 ст. — 
еклектика й модерн (будівля Віден. Сецесіону, 
1897–1898, арх. Й. Ольбріх). Серед споруд серед. 
20 ст. — міський зал Штадтгалле у Відні (1955–
1958, арх. Р. Райнер) та ін.
На тер. А. розташовані об’єкти Світової спадщи-
ни ЮНЕСКО: іст. центр міста Зальцбург (Заль-
цбург), палац і сади Шенбрунн (Відень), культ. 
ландшафт Гальштат-Дахштайн, з-ця Земмерінг, 
іст. центр міста Грац і замок Еггенберг (Грац), 
культ. ландшафт Вахау, культ. ландшафт Фер-
тьо — Нойзідлер Зеє, іст. центр Відня (Відень), 
доіст. пальові стоянки в районі Альп.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО. На тер. А. 
знай дено палеолітичну скульптуру «Венера з Ві-
ллендорфа», неолітичну кераміку і бронзові ви-
роби; збереглися зразки місцевої скульптури і 
живопису (1 ст. до н. е. — 5 ст. н. е.). Фрески в 
соборах в Гурку й Зеккау, вітражі, рельєфи, мі-
ніатюри мають ознаки романського стилю (11–
13 ст.). З 15 ст. у мист-ві А. виникають гуманіс-
тичні елементи доби Відродження (скульптор 
Я.  Кашауер, живописець М. Пахер). Великого 
значення мист-во А. набуває в 17–18 ст., коли 
розвинулося барокко (декоративна скульпту-
ра — Б. Пермозер, Г.-Р. Доннер, Ф.-К. Мессерш-
мідт; живопис — Ф.-А. Маульберч; віденський 
фарфор). На портретному живописі позначився 
класицизм (Й.-Б. Лампі, Й. Грассі). В 19 ст. по-
ширився романтизм (М. Швінд), бідермайєр 
(Ф.  Вальдмюллер, М. Даффінгер). Пишний са-
лонний стиль характерний для Г. Макарта. 
У жи вописі А. яскраво вирізняється Віденський 
сецесіон (Віденська сецесія), заснований 1897 
митцями, серед яких художники Г. Клімт, А. Ку-
бін, К. Мозер, М. Курцвайль, арх. О. Вагнер, Йозеф 
Гоффманн. На поч. 20 ст. зароджується експресіо-
нізм (О.  Кокотка). В сучас. мист-ві поряд з аб-
стракціонізмом і сюрреалізмом зберігаються 
реалістичні традиції.
МУЗИКА. Носіями нар. муз. культури з серед. 
віків були мандрівні співаки і шпільмани, ваган-
ти (втікачі-школярі та монахи). В 17 ст. зароди-
лися нар. муз. театр (зінгшпіль), камерна музика 
й симфонія, в 2-й пол. 18 ст. сформувалася Віден-
ська класична школа (Й. Гайдн, В. А. Моцарт і 
Л. Бетховен). Найближчим попередником її був 
К. В. Глюк. Романтичний напрям у музиці А. в 
1-й пол.19 ст. розпочав Ф. Шуберт, високого рів-
ня досягла бальна музика (Й. Ланнер, родина 
Штраусів), виникла віден. оперета (Й. Штраус-
син, Ф. Зуппе, К. Целлер). Високого рівня дося-
гла симф. музика у творчості Й. Брамса і А. Брук-
нера. Поч. 20 ст. знаменувався творчістю видат-
ного симфоніста Г. Малера. В оперному жанрі 
працював Ф. Шрекер. У кін. 19 ст. виникла т. з. 
нова віденська школа (А. Берг, А.  Шенберг, А. 
Веберн), ключовим принципом композиційної 
реформи стала повна ліквідація тональної осно-
ви музики і її заміна спеціально розробленими 
атональними техніками.
Сучас. музика А. представлена різними течіями 
(від неокласицизму до модернізму). Серед вико-
навців — диригенти Г. Караян, К. Бем, вокаліс-
ти — Е. Шварцкопф, Г. Теппер та ін. Муз. колек-
тиви: у Відні — Віден. держ. опера, Нар. опера 
(«Фольксопер»), Віден. хор хлопчиків; у Граці — 
опера; в Зальцбургу з 1841 працює Моцартеум — 
міжнар. центр моцартознавства. В  цих трьох 

містах — академії музики і драм. мист-ва. Між 
А. і Україною існують давні муз. зв’яз ки. У Відні 
навчалися і працювали А. Вахнянин, Ф. Колесса, 
С. Людкевич, виступали С.  Крушельницька, 
М. Менцинський, О. Мишуга та ін. Значний вне-
сок в австр. музикознавство зробив Є.  Манди-
чевський. 
ТЕАТР. Формування австр. театру почалось у 
16 ст., коли після включення нових тер. по країні 
почали пересуватись мандрівні театр. трупи, які, 
окрім реліг. змісту, виконували комедійні та тан-
цювальні номери. У 17–18 ст. в результаті синтезу 
нім. та італ. культур відкриваються перші стаціо-
нарні театри, у яких, окрім іншого, ставились 
опери Й. Гайдна та В.  А.  Моцарта, лицарські 
драми тощо. До них належать Йозеф штадт театр 
(1788) та Бурґтеатр (1741) — королівський віден. 
придворний театр. У 19 ст. театр. мист-во розви-
валось і у провінційних міс теч ках, де особ лива 
увага приділялась народному комедійному жанру 
та муз. складовій. Бурґтеатр пережив новий під-
йом у 1920–1930-х, розвиток якого було припине-
но нацистською диктатурою.
У країні проводяться щорічні фестивалі, найві-
домішими серед яких є Зальцбурзький (1877) та 
Брегенцський (1946). У Відні існує багато камер-
них та андеграундних театрів, кабаре тощо. Міц-
ними є театральні зв’язки А. та Німеччини.
КІНО. Перші короткометражні фільми почали 
з’яв лятись у А. 1906. З 1910 до середини 1920-х 
кіновиробництво невпинно зростало, але від-
чутного удару по ньому завдали інфляція та ізо-
ляція країни після Першої світової війни. 

З 1920-х багато австр. кінематографістів продо-
вжили свою кар’єру у Берліні, серед найвідомі-
ших були М. Рейнгард та Ф. Ланг. Після приходу 
до влади у Німеччині Гітлера багато австр. та 
нім. діячів кіно виїхали до США. Це було по-
в’язано як і з їхнім «неарійським походженням», 
так і з обмеженнями у свободі творчості. Серед 
них Б. Уайлдер (фільми: «У  джазі тільки дівча-
та», 1959), «Бульвар Сансет» (1950), «Квартира» 
(1960); Ф. Циннеманн («Звідси — у вічність», 
1953), «Людина на всі часи» (1966) та О. Премін-
гер. Під час нацистської диктатури Відень був 
одним із центрів пропагандистського кіно. 

Австрія. Відень
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У  післявоєнний час великої популярності на-
були «домашні» фільми та комедії. Нового по-
штовху австр. кіно надав розвиток альтерна-
тивного кіно з 1960-х. Найвизначнішими акто-
рами, народженими в А. та прославленими на 
весь світ Голлівудом, були Г. Ламарр та А. Швар-
ценеггер.
СПОРТ. В А. найбільш розвинені зимові види 
спорту. Країна вважається батьківщиною гір-
ськолижного спорту та є беззаперечним лідером 
в олімпійській історії з даного виду. Серед літніх 
видів культивуються плавання, дзюдо, вітриль-
ний спорт, веслування байдарках і каное тощо. 
Популярними є також альпінізм та спортивний 
туризм. В А. надзвичайно розвинена спортивна 
інфраструктура: гірськолижні траси, басейни, 
велосипедні доріжки, стадіони та ін. спортивні 
об’єкти для широкого спектру видів спорту. 
Спортсмени А. брали участь у всіх Олімпійських 
іграх з 1896, окрім ігор 1920 у Антверпені, на які 
країну не було допущено через участь у Першій 
світовій війні на боці Центральних держав.
У А. двічі проходили Олімпійські ігри: Зимові 
Олімпійські ігри 1964, (м.  Інсбрук, з 29.01 по 
09.02) та Зимові Олімпійські ігри 1976 (м. Інсбрук, 
з 04.02 по 15.02). Серед найвідоміших спортсме-
нів — 3-разовий олімпійський чемпіон (1956 — 
тричі), багаторазовий чемпіон світу з гірсько-
лижного спорту та найкращий австр. спорт смен 
20 ст. Т. Зайлер.
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. Точну кількість ук-
ра їнців в А. встановити важко, оскільки офіцій-
на статистика не розглядає їх як окрему етнічну 
групу. За окремими даними, в А. проживає 
близько 12 тис. громадян укр. походження.
Еміграція до А. розпочалась після приєднання 
Галичини й Буковини до Австр. імперії. Особли-
во багато українців прибуло під час Другої сві-
тової вій ни (понад 100 тис.). Українці живуть у 
Відні (1  тис.), містах Зальцбурзі, Куфштайні, 
Інсбруку, Граці, Клаґенфурті, Філлаху. З 1967 
діє Коорд. рада укр. організацій А. Укр. греко-
катол. церква тут має 7 парафій (4 тис. вірую-
чих); найдавніша (з 1784) — у Відні при церкві 
Св. Варвари; є правосл. церква. В 1946–1950 в 
Австрії були укр. дит. садки, середні й вищі 
школи, вид-ва «Наші дні» та І. Тиктора, виходи-
ли газети «Ос танні новини», «Промінь», журн. 
«Літаври» та «Звено», діяли театри, театр. сту-
дія тощо.
Чисельність автохтонної укр. громади становить 
близько 3 тис. осіб., більшість з яких поселилася у 
країні після 1989 — четверта хвиля міграції. 
Головною орг-цією укр. діаспори є Австр.-укр. 
товариство (АУТ), засноване 09.06.1992.
Спілка укр. філателістів Австрії (СУФА) була 
заснована 26.02.1967. Діяльність СУФА концен-
трувалась на орг-ції філателістичних виставок, 
під час яких здійснюється гасіння пош то вої 
кореспонденції спеціальними двомовними 
штем пелями з нагоди видатних подій.
Укр. греко-катол. братство ім. Св.  Вар вари було 
засноване 1862 парафіянами однойменної укр. 
греко-катол. церкви. При братстві діє хор укр. 
греко-катол. церкви, а також працювала неділь-
на школа.
Товариство ім. Павла Чубинського, засн. у червні 
1999, працює над поглибленням зв’язків між 
Україною і А. в галузях мист-ва, культури і науки.
Об’єднання укр. водіїв «Автомайдан Ав стрія», 
об’єднання «Європейська Україна», засн. 2014; у 

2015 заснована організація «Центр українських 
ініціатив у сфері культури, політики і економіки».
У 2010 засн. Т-во укр. молоді в Австрії (ТУМА) та 
Укр. культурно-освітній центр ім. Івана Фран ка.
З 1981 року укр. громадою А. видається двомов-
ний журн. під назвою «Австрійсько-український 
огляд».

Літ.: Пристер Е. Краткая история Австрии. Москва, 
1952; Михайлюк В. Листи Вільгельма Горошовського до 
Михайла Коцюбинського  // Українське літературознав-
ство. 1978. Вип. 31; Нечепорук Е. И. Австрийская и швей-
царская ли тературы 1871–1917 годов // Зарубежная лите-
ратура XX  века (1871–1917). Москва, 1979; Нечепо-
рук  Е.  И. Австрийская литература конца XIX — начала 
XX века в ее связях с философскими и идейными течени-
ями времени // Национальная специфика произведений 
зарубежной литературы XIX–XX веков. Иваново, 1982; 
Наливайко Д. Українська тема в творчості К.-Е. Францо-
за  // Францоз К.-Е. За правду. Ужгород, 1982; Нечепо-
рук Е. И. Литература Австрии и Швейцарии // История 
зарубежной литературы XX века. 1917–1945. Москва, 
1984; Затонский Д. Австрийская литература в XX столе-
тии. Москва, 1985; Слободкин Г. С. Венская народная ко-
медия XIX  века. Москва, 1985; Нагірний М. Творчість 
Райнера Марії Рільке в ракурсі української тематики  // 
Українське літературознавство. 1985. Вип. 45; Австр. Рес-
публика. Конституция и законод. акты. Москва, 1985; 
Михайлов А.В. Традиционное и новое в австрийской ли-
тературе второй половины XIX в. // История всемирной 
ли тера ту ры: в 8 т. Москва, 1991. Т. 7; Українська літерату-
ра в Австрії, австрійська — в Україні: матеріали міжна-
род. симпозіуму. Київ, 1994; Вайс Г. Парламент Австр. 
Рес пуб ліки // Віче. 1995. №10; Австрійська та українська 
сучасна поезія та проза. Львів, 1998; Українсько-австрій-
ські культурні взаємини другої половини ХIХ — початку 
ХХ століття. Київ, 1999; Дербишайр Дж. Политические 
системы мира: В 2.  т. Москва, 2004; История австрий-
ской литературы ХХ века: в 2 т. Москва, 2009; Зимом-
ря  І.  М. Австрійська мала проза ХХ століття: художня 
світобудова. Дрогобич, Тернопіль, 2011.

Австробе ́йлієві (Austrobaileyaceae) — за сучас-
ною систематикою APG II та APG III, родина 
рослин порядку австробейлієцвітих. Монотип-
на родина вічнозелених в’юнких чагарників  — 
складається з єдиного роду Австробейлія (Aus
tro baileya), який містить два види: австробейлію 
плямисту (Austrobaileya maculata) та австробейлію 
здіймаючу (Austrobaileya scandens).
Природний ареал А. — Австралія, Пн. Сх. шт. 
Квінсленд. А. — великі вічнозелені деревні ліани 
дощових лісів, трапляються в місцях із підвище-
ною вологістю та нестачею прямого сонячного 
світла. Довжина дорослих рослин сягає 15  м. 
Рослини родини А. зберегли низку ознак давніх 
квіткових рослин, зокрема в будові провідної 
системи. Листки шкірясті, цілісні, містять ефірні 
олії, мають дрібні прилистки, що опадають; роз-

Австрія. Відень, палац 
Шенбрунн



182

Авс

ташування листків супротивне. Квітки зі світло-
зеленою оцвітиною, двостатеві, поодинокі, роз-
ташовані в пазухах листків. Квітки містять від 
12 до 25 тичинок, які поділяються на фертильні 
(широкі, світло-зелені, розташовані зовні) та 
стерильні (в густих пурпурових цятках, розта-
шовані всередині). У запиленні беруть участь 
мухи, яких приваблює запах квіток австробей-
лій, що нагадує запах гнилої риби. Плід сокови-
тий, помаранчевого кольору, грушовидної фор-
ми, сягає 7 см завдовжки, містить великі насіни-
ни, схожі на насінини гіркокаштана. У сучас. 
системі класифікації APG IIІ род. А. разом із ще 
двома род. (лимонникових і трименієвих) утво-
рює порядок Австробейлієцвіті (Austro bai leyales). 
З 1977 у м. Брісбені (Австралія) видається бота-
нічний журн. «Aus tro baileya». Див. також Авст ро  -
бейлієцві́ті.

Літ.: Тахтаджян А. Л. Семейство австробейлиевые 
(Aus tro baileyaceae) // Жизнь растений. В 6 т. Цветковые 
растения. Москва, 1980. Т. 5. Ч. 1; Ross, E. M. Plant profile 
Aust robaileya scandens C. T. White. Austrobaileya. 1989. 3; 

Mab  ber ley, David J. Mabberley’s Plant-book: A Por table Dic-
tionary of Plants, Their Classifications, and Uses (3rd ed.). 
Cambridge, 2008; Недуха О. М. Гетерофілія у рослин. Київ, 
2011.

Австробейлієцві́ті (Austrobaileyales) — порядок 
квіткових рослин класу дводольних, що включає 
бл. 100 видів рослин (дерева, чагарники, ліани). 
Об’єднує три род.: монотипову род. австробейлі-
євих (Austrobaileyaceae), род. лимонникових 
(Schisandraceae) та род. трименієвих (Trime nia ceae). 
Одним із найвідоміших представників цього по-
рядку є бодян справжній, з якого отримують 
спецію зірчастий аніс. До поч. 21 ст., порядок ви-
знавався лише в рідкісних випадках. Сучас. так-
сономічні системи класифікації квіткових рослин 
APG II і APG III, які базуються на молекулярно-
генетичних дослідженнях родинних зв’язків між 
таксонами рослин, виокремлюють порядок А., 
що належить до дводольних покритонасінних 
рослин. Див. також Австробейлієві.

Літ.: Angiosperm Phylogeny Group. An update of the An-
giosperm Phylogeny Group classification for the orders and 
families of flowering plants: APG III // Botanical Journal of 
the Linnean Society. 2009. 161 (2); Jeffrey D. Palmer, Dou glas 
E. Soltis and Mark W. Chase. The plant tree of life: an overview 
and some points of view // American Journal of Bo  tany. 2004. 
91 (10); Botanical Journal of the Linnean So ciety, 2013. 

Я. О. Межжеріна

А́встро-італі́йські ві́йни — національно-ви-
звольні війни Італії проти австрійського пану-
вання.
1) Австро-італ. війна 1848–1849 розпочалася у 
період революції в Італії. Унаслідок нар. повстань 
австр. війська фельдмаршала Й. Радецького від-
ступили з Ломбардії та м. Венеції, де утворилися 

Австробейлія здіймаюча 
(Austrobaileya scandens)

Австробейлієцвіті. Лимонник 
китайський (Schisandra 
chinensis)
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тимчас. респ. уряди. Вони організували нац. гвар-
дію, яка розпочала війну проти австрійців 
25.03.1848. Війну Австрії оголосило Сардинське 
(П’ємонтське) королівство. Через чотири місяці 
(25.07.1848) італ. військо зазнало поразки біля 
с-ща Кустоци; у березні 1849 — під м. Мортарою і 
Новарою. Король Сардинії (П’є мон ту) Карл Аль-
берт (1798–1849) зрікся престолу на користь сво-
го сина і виїхав з Італії. 26.03.1849 новий король 
Віктор Емануїл II (1820–1878) уклав з фельдмар-
шалом Й. Радецьким перемир’я, на основі якого 
австр. війська знову зайняли Ломбардо-Венецій-
ську обл. За умовами укладеного в м. Мілані 
06.08.1849 миру Сардинія виплачувала Австрії 
65  млн франків контрибуції, а під владою Габ-
сбурґів залишилися Ломбардія та м. Венеція. 
2) Австро-італ. війна 1866 зумовлена незаверше-
ністю об’єднання Італії внаслідок австро-італо-
франц. війни 1859 і революції 1859–1860. Непри-
єдн. залишилися Венеційська обл. (під егідою 
австр. Габсбурґів) і Рим, який перебував під 
владою папи. Під час підготовки до війни Італія 
уклала з Пруссією секрет. угоду від 08.04.1866, за 
якою сторони брали зобов’я зання не припиняти 
військ. дій, поки Італія не отримає Венеційську 
обл., а Пруссія — рівноцінні тер. нім. земель. 
Пруссія 16.06.1866, згідно з домовленістю, пер-
шою розпочала війну проти Австрії. 20.06. італ. 
війська розпочали наступ у Венеційській обл. 
Вій на йшла з мінливим успіхом. 24.06.1866 італ. 
війська програли австрійцям битву під Кустоцою, 
але вже 03.07.1866 австр. армію розбито прус. вій-
ськами в битві під Садовою, що дозволило італій-
цям з 08.07.1866 знову перейти до наступ. дій 
(особливо успішно діяв корпус Дж.  Ґарібальді). 
20.07.1866 італ. флот зазнав розгрому поблизу 
о. Лісса. Однак поразка у війні з Прус сією змусила 
Ав стрію 10.08.1866 укласти пере мир’я з Італією. 
За Віденським мир. договором від 03.10.1866 Ве-
неційська обл. переходила до франц. імператора 
Наполеона ІІІ, а він передавав її Італії. 21.10.1866 
на тер. Венеційської обл. проведено плебісцит, 
відповідно до рішень якого її офіційно було 
включено до складу Італ. королівства. Натомість 
Трієст, Трентіно та Пд. Тіроль залишалися у скла-
ді Австрії до кінця Першої Світової війни.

Літ.: История дипломатии: В 5 т. Изд. 2. Москва, 1959–
1979; Маныкин А. С. Новая и новейшая история стран За-
падной Европы и Америки. Москва, 2004; Кузьмін О. С. 
Нова історія країн Західної Європи та Північної Америки. 
Житомир, 2011; Акунін О. С. Нова історія країн Західної 
Європи та Північної Америки (1492–1918). Миколаїв, 2013; 
Ферапонтов М. Австро-Итальянская война 1866 г. Сра-
жение при Лиссе // Арсенал-Коллекция. Москва. 2015. № 7.

С. С. Троян

Австромаркси ́зм  — європейська ліворефор-
містська ідеол., екон. й політ. течія, що сформу-
валася в кін. 19 — на поч. 20 ст. у Соціал-демо-
кратичній робітничій партії Австрії (СДРПА). 
А. набув поширення в міжвоєнний період, від-
так став менш популярним, однак актуалізував-
ся в  програмних документах Соціалістичної 
партії Австрії 1947, 1958 і 1978. Поєднував ідеї 
класичного марксизму із неокантіанством, ма-
хізмом і фрейдизмом, обстоював по требу прове-
дення фундаментальної ревізії марксистської 
теорії з огляду на процеси диференціації робіт-
ництва й появу середнього класу, організаційні 
зрушення в економіці розвинутих країн та дина-
мізм етнонаціональних відносин.

Адаптуючи марксизм до реалій життя, теорети-
зуючи про демократичний соціалізм, лідер 
СДРПА О. Бауер наголошував: побудова соціа-
лістичного сусп-ва можлива, якщо в капіталіс-
тичному середовищі будуть створені «вогнища 
соціалізму»; зростаючи чисельно, вони спричи-
нятимуть соціалізацію (процес усуспільнення) 
економіки без докорінного зламу усталених ви-
робничих відносин. Відкидаючи насильницьку 
експропріацію приватної власності, О. Бауер про-
 понував запровадити «соц.» механізм оподатку-
вання капіталу для поступової еволюції приват-
ної власності в «загальнонародну» («Шлях до со-
ціалізму», 1919). Він критично оцінив хибний 
досвід сталінського «соціалістичного будівни-
цтва» в СРСР та причини глобальної екон. кризи 
1929–1933 і розробив модель тісного спів ро біт-
ництва вражених кризою країн не лише в межах 
Європи, а й із залученням США. Його модель пе-
редбачала держ. допомогу безробітним, створен-
ня продовольчих резервів, збільшення зайнятос-
ті через скорочення до 40 год. тривалості робочо-
го тижня («У  період між світовими війнами? 
Криза глобальної економіки, демократії і соціа-
лізму», 1936). Аналізуючи циклічність розвитку 
капіталістичного госп-ва, О.  Бауер дійшов ви-
снов ку: кризи виникають через безплановість і 
бурхливий прогрес техніки, надвиробництво 
про мис лової продукції. Кризи, на його думку, 
свідчать також про ідейно-політ. крах експлуата-
торського сусп-ва: капіталізм вільної конкуренції 
припинив існування й стрімко переростає в капі-
талізм державно-монополістичний, якому при-
таманне планове госп-во й держ. регулювання 
економіки («Капіталізм і соціалізм після світової 
війни», 1931).
Більш поміркований К.  Реннер (перший феде-
рал. канцлер Австр. Республіки після розпаду 
Австро-Угорської імперії й перший її президент 
після Другої світової війни) зазначав шкідли-
вість насильницької експропріації для економі-
ки, оскільки вона перериває виробничий процес 
й знищує зацікавленість у прибутку. Тому екс-
пропріацію великого капіталу доцільно заміни-
ти на «справедливу демократизацію власності», 
що вже об’єктивно відбувається в роз винутих 
д-вах. Усуспільненню економіки спри ятимуть: 
глобальна «організація здорового ринку» в 
масштабах майбутніх «Сполучених Штатах Єв-
ропи», створення на підприємствах «екон. рад» і 
розширення держ. сектора («Економіка як інте-
грований процес і шлях до соціалізму», 1924).
К.  Реннер у праці «Держава і нація» (1899) об-
ґрунтував перетворення багатонац. дуалістич-
ної Австро-Угор. імперії на демократичну феде-
рацію із законодавчо гарантованим політ. і 
культ. рівноправ’ям етнічних меншин. Ці ідеї 
були покладені в основу Брюнської програми 
СДРПА 1899  — першої програми соціал-демо-
кратичної партії з нац. питання. Такий тип орга-
нізації й самоорганізації життя етнічних спіль-
нот видавався тоді оп тимальнішим, порівняно з 
ін. типами автономії, напр., територіальної, 
адже оформлення екстер. союзу на основі до-
бровільного волевиявлення представників того 
чи того етносу перетворювало його на суб’єкт 
правових відносин, незалежно від чисельності 
та наявності тер. компактного поселення в меж-
ах д-ви. Надалі компромісне поєднання культ.-
нац. автономії (що зазнала критики з боку В. Ле-
ніна й рад. історіографії) та нац.-територіальної 
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трансформувалося на користь останньої (з іні-
ціативи О.  Бауера й під тиском політ. реа лій). 
Напередодні розпаду Австро-Угор. імперії 
О. Бауер висунув гасло самовизначення націй із 
правом на держ. відокремлення; ці положення 
вплинули на еволюцію програмних документів 
укр. соціалістичних партій із нац. питання.
Політ. програма А. базувалася на засадах со ціаль-
ного реформізму й фактично не допускала поза-
парламентські форми боротьби, оскільки в умо-
вах демократичного режиму соціал-демократії 
достатньо було отримати на виборах більшість у 
парламенті, щоб без насильницької боротьби й 
громадянської війни отримати політ. владу від 
буржуазії. Водночас, на відміну від більшості 
партій Соціалістичного робітничого інтерна-
ціоналу, що керувалися засадами бернштейніан-
ства й лейборизму, СДРПА на Лінцькому з’їзді 
1926 за наполяганням О. Бауера внес ла до своєї 
програми положення про теоретичну допусти-
мість і навіть необхідність диктатури пролета-
ріату. Із початком світової економ. кризи 1929–
1933 австромарксисти виступили за посилення 
ролі д-ви в економіці, а також проведення регу-
лярних спеціальних досліджень задля поперед-
ження таких криз; не цуралися й радикальної 
агітаційної риторики.
Після встановлення в Австрії корпоративної 
диктатури канцлера Е. Дольфуса, поразки робіт-
ничого повстання в лютому 1934, примусового 
розпуску всіх політ. партій більшість лідерів 
СДРПА змушені були емігрувати до Чехословач-
чини, Франції й США. На фоні цих подій вони 
переконалися в тому, що екон. криза призвела до 

посилення фашизму й нацизму, а не піднесення 
робітничого руху та зростання соціалізму в над-
рах капіталізму. К.  Реннер, залишившись у 
м. Відні, навіть вітав аншлюс 1938; така позиція 
суперечила як забороні аншлюсу Версальським і 
Сен-Жерменським мирними договорами 1919, так 
і тому, що аж до березня 1933 (прихід до влади в 
Німеччині нацистів) ця вимога зазначалася в 
про грамі СДРПА.
Австр. соціал-демократія відродилася в 1945 під 
назвою Соціалістична партія Австрії (з 1991 — 
Соціал-демократична партія Ав стрії). Вона 
поступово відійшла від лівих ідеалів на користь 
ринкового фундаменталізму. У  1986–1997 уряд 
лідера СПА Ф. Враніцького в умовах бюджетно-
го дефіциту відмовився від держ. регулювання 
економіки, приватизував банківський сектор, 
енергетичні, залізничні, сталеливарні й вугле-
видобувні компанії, підприємства побутової хі-
мії та ін., а також послабив податковий тиск на 
високі прибутки.

Літ.: Лифшиц М.  А. Странный социализм // Новое 
время. 1958. № 9, 10, 13; Липсет. С. Третьего пути не суще-
ствует: Перспективы левых движений // Политические 
исследования. 1991. № 5–6; Krätke Michael, von. Otto Bauer 
(1881–1938). Die Mühen des Dritten Wegs // Zeitschrift für 
Sozialistische Politik und Wirtschaft. 1997. № 97, 98; Касья-
нов  Г. Теорії нації та націоналізму. Київ, 1999; Джон-
стон У. М. Австрийский Ренессанс. 1848–1938 гг. / Пер. с 
англ. В. Колиниченко. Москва, 2004.

В. І. Головченко

А ́встро-пру ́сська війна ́ 1866 [у нім. історіо-
графії частіше побутує «Німецька війна» (нім. 
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Deutscher Krieg)] — війна, яка завершила бо-
ротьбу між Пруссією й Австрією за керівну 
роль у Німеччині; важливий етап у процесі 
об’єд нання Німеччини під гегемонією Пруссії. 
Безпосереднім приводом до війни, яка тривала 
з 17.06 до 26.07, послужив конфлікт через 
Шлезвіґ і Гольштейн. Згідно з Віден. угодою 
30.11.1864, укладеною після австро-пруссько-
датської війни, Шлезвіґ перебував під владою 
Пруссії, а Гольштейн — Австрії. Готуючись до 
війни з Австрією, голова прус. уряду О.  фон 
Бісмарк забезпечив нейтралітет Росії та Фран-
ції, а дипломат. підготовку завершив підписан-
ням 08.04.1866 союз. договору з Італією. 10.06 
О. фон Бісмарк розіслав керівникам нім. д-в 
свій проект реформи Нім. союзу, яким перед-
бачалося виключення з нього Австрії. Водночас 
прус. війська вирушили у бік Гольштейну, а 
16.06 розпочали вторгнення до Ганновера, Гессе-
на та Саксонії. У відповідь 14.06, за пропози-
цією Австрії, підтрим. більшістю дріб. нім. д-в, 
сейм Нім. союзу прийняв рішення мобілізувати 
союз. армію проти Пруссії. 17.06 Австрія фор-
мально оголосила війну Пруссії, хоча перебува-
ла в несприятливій ситуації: вона поступалася 
в екон. та військ.-тех. аспектах, а також змуше-
на була вести війну на два фронти і зосередити 
знач. частину сил на театрі військ. дій проти 
Італії. Прус. армію очолював король Вільгельм I, 
але факт. операціями керував генерал Г. Моль-
тке-старший. Їй протистояла австр. Пн. армія 
під командуванням генерала Л.  Бенедека. На 
поч. війни Пруссія мала успіхи практ. в усіх 
бойових зіткненнях. Виріш. битва, у якій взяли 

участь 221 тис. пруссаків і 215 тис. австрійців, 
відбулася 03.07 під с-щем Садовою (нині м. Гра-
дець-Кралове, Чехія). Австр. армія зазнала по-
разки та, втративши 44 тис. чол. (майже в 5 ра-
зів більше, ніж супротивник), змушена була 
відступити. Під загрозою повної військ. пораз-
ки, а також у зв’язку зі склад. внутрішньополіт. 
становищем австр. уряд пішов на мир. перего-
вори, що відповідало й інтересам Пруссії. 26.07 
у м. Нікольсбурґу (тепер Чехія) підписано пре-
лімінар. мир (т. з. Нікольсбурзьке перемир’я), а 
23.08 в м. Празі (нині Чехія) — мир. договір. За 
Празьким миром 1866 Австрія втратила Голь-
штейн, захоплений у Данії в ході війни 1864; 
визнала передачу Венеційської обл. до складу 
Італії; зо бо в’язувалася виплатити контрибуцію 
у розмірі 20 млн талерів, а також виходила з 
Нім. союзу. Наслідком цього стало створення 
під егідою Пруссії Північнонім. союзу та вступ 
у завершальну фазу процесу об’єднання нім. 
земель під зверхністю династії Гогенцоллернів. 
Натомість унітар. Австр. імперія Габсбурґів 
була перетворена в 1867 в дуаліст. Австро-Угор. 
монархію.

Літ.: Lettow-Vorbeck O. von. Geschichte des Krieges von 
1866 in Deutschland. Bd. 1–3. Вerlin, 1896–1902; История 
ди пломатии: В 5 т. Изд. 2. Москва, 1959–1979; Галкин И. С. 
Создание Германской империи 1815–1871 гг. Москва, 
1986; Чубинский В. В. Бисмарк: политическая биография. 
Москва, 1988; Троян С. С. Отто фон Бісмарк і колоніальне 
питання в Німеччині (1840–1890): Рівне, 2011; Аку-
нін О. С. Нова історія країн Західної Європи та Північної 
Америки (1492–1918). Миколаїв, 2013.

С. С. Троян
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А́встро-росі́йсько-францу́зька війна́ (1805) — 
див. Наполеонівські війни.

Австрославі́зм — ідейно-політ. й громад. те-
чія, в основу якої було покладено програму пе-
ребудови Австрійської (з 1867 — Австро-Угор-
ської) імперії на федератив. засадах для забезпе-
чення рівних прав слов’янських народів і здо-
буття автономії в складі монархії Габсбурґів. 
Водночас прибічники А. відмежовувалися від 
ідеології й політики сепаратизму, панславізму та 
русофільства. Вперше засади А. сформульовані 
1846 чеським політ. діячем і письменником 
К. Гавлічеком-Боровським на сторінках редагова-
ної ним газ. «Празькі новини» (стаття «Сло в’я-
нин та чех»). Під час «Весни народів» 1848–1849 з 
розгорнутим викладом ідей А. виступив глава 
чеського ліберального табору — історик Ф. Па-
лацький («Лист до Франкфурта» [відкритий 
лист до ради підготовчого комітету загальноні-
мецького парламенту, 1848], «Промови в кон-
ституційному комітеті Кромержизького парла-
менту» [1848–1849]). На Слов’янському конгресі 
в Празі (02–12.06.1848) ідеї А. покладені в осно-
ву документів — «Звернення до слов’янських 
народів Австрії» та «Маніфесту до європей-
ських народів»; тоді ж голова польсько-русин-
ської секції конгресу філософ К. Лібельт запро-
понував проведення надалі щорічних сло  -
в’янських з’їздів і створення комітету заради 
розв’язання питань, спільних для всіх слов’ян 
імперії. Більшість із 363 делегатів Празького 
конгресу вис ловилася за звернення до імп. 
Фердинанда І з вимогою забезпечити рівні пра-
ва для слов’ян. народів монархії й створити 
нац. автономії з власними сеймами, нац. гвар-
дією й освітою. 
Південнослов’янська секція (серби, словенці й 
хорвати) вимагала включення Нижньої (Сло-
венської) Штирії до Іллірійського королівства та 
створення Об’єднаної (Великої) Словенії в скла-
ді імперії. Перша політ. організація західних 
українців — львівська Головна Русь ка Рада в ма-
ніфесті від 10.05.1848 підтримала всі права не-
держ. народів Австрійської імперії й тим самим 
приєдналася до А., але вимагала поділити Гали-
чину на укр. й польськ. частини та об’єд нати в 
одну провінцію всі укр. землі д-ви — Східну Га-
личину, Буковину й Закарпаття. 16.05.1848 вона 
відрядила на Сло в’ян ський конгрес своїх деле-
гатів (І. Борисикевича, Г. Гинилевича і О. За-
клинського), що взяли участь у переговорах 
польсько-української комісії, створеної з ініці-
ативи Ф. Палацького та рос. революціонера-
анархіста М. Бакуніна й очоленої лідером по-
лонофіл. Руського собору князем Л.  Сапєгою. 
01.06 комісія досягла угоди про політ., куль т.-
нац. й мовну рівноправність галицьких україн-
ців із поляками, але ухвалена більшістю комісії 
вимога поділу Галичини на східну і західну була 
під тиском поляків змінена (її остаточно мали 
вирішити Крайовий сейм і Держ. Рада імперії). 
Жоден з обговорених проектів не був остаточ-
но й офіційно схвалений Празьким конгресом. 
З початком повстання у Празі наради делегатів 
були припинені. 
А. виник як реакція на рішення першого загаль-
нонім. парламенту — Франкфурт. нац. зборів 
про держ. об’єднання всіх учасників Німецького 
Союзу, включно з Австрією, Чехією й Слове-
нією, а також на антислов’янські випади нім. 

депутатів. Небезпека створення «Великої Німеч-
чини» загрожувала слов’ян. народам імперії 
Габсбурґів підневільним статусом політично й 
національно безправних меншин, що мали бути 
асимільовані. За таких обставин окремі діячі А. 
(передусім «старочехи» Ф. Палацький і Ф. Рі ґер), 
спираючись на етнодемограф. підрахунки, 
ствер  джували, що політ. роль і місце слов’ян. на-
родів в імперії Габсбурґів абсолютно не відпові-
дають кількості слов’ян. населення, його внеску 
в добробут і прогрес д-ви. Але водночас вони не 
бачили у своїх народів сил і можливостей для 
конфронтації з імпер. урядом та панівною ди-
настією, що стали на шлях етносепаратизму. 
Перетворення 1867 Австрії на дуалістичну (ав-
стро-угорську) монархію та укладення наступ-
ного року відповідної хорватсько-угор. угоди, 
що визначила автономний статус Королівства 
Хорватії й Славонії у складі Транслейтанії (зе-
мель угор. корони), зруйнували надії на впрова-
дження нового федерального поділу імперії на 
нац. засадах. Усередині Королівства Угорського 
здійснювалася жорстка мадяризація з метою 
створення унітарної мадяр. нац. держави за до-
помогою асиміляції слов’ян. (серб., словац. і 
укр.) та румун. населення. До розпаду Австро-
Угорщини внаслідок поразки в Першій світовій 
війні представники А., що зблизилися в нац. 
питанні з діячами австромарксизму, намагалися 
переконати імператора Франца Йосифа І й ім-
перський уряд у доцільності трансформування 
дуалістичної монархії в тріалістичну, де третім 
складником мали стати слов’ян. народи. Серед 
чільних діячів укр. відродження в Рос. імперії 
також були прибічники політ. програми А., зо-
крема організатор Київ. громади й фундатор 
«київської школи» істориків В. Антонович від-
давав перевагу можливості об’єднання всіх укр. 
земель в імперії Габсбурґів і підтримував ті за-
ходи, що могли наблизити досягнення цієї мети 
(проголошення 1890 «нової ери» в українсько-
польських відносинах у Галичині, орг-ція 1894 
переїзду М. Грушевського до Львова й створен-
ня там наукового осередку та ін.). До позицій А. 
тяжіли народовці Галичини й Буковини, що 
1899 заснували Укр. нац.-демократичну партію, 
яка зайняла домінувальне становище в укр. 
житті імперії. Програмі А. сприяли як імпер-
ська лояльність провідних діячів слов’ян. рухів 
Австро-Угорщини, що добре усвідомлювали 
значні вигоди перебування в складі ліберальної 
конституц. монархії, так і негативний приклад 
нац. політики Рос. імперії, що зумовлював не-
прийняття рос. версії панславізму. Проте ре-
зультативність проектів австрославістів вияви-
лася вкрай низькою, оскільки вони слугували 
досягненню істотно різних нац. інтересів, а ім-
пер. влада негативно сприймала ініціативи фе-
дералізації Австро-Угорщини й вирішення нац. 
проблеми.

Літ.: Kořalka J. Tschechen im Habsburgerreich und in 
Euro pa 1815–1914. Sozialgeschichtliche. Zusammenhänge 
der neuzeitlichen Nationsbildung un der Nationalitätenfrage 
in den böhmischen Ländern. Wien; München, 1991; Der 
Austroslavismus. Wien; Weimar, 1996; Попик С. Д. Українці 
в Австрії. 1914–1918. Австрійська політика в українсько-
му питанні періоду Великої війни. Київ; Чернівці, 1999; 
Виноградов В. Н. и др. Европейские революции 1848 года: 
«Принцип национальности» в политике и идеологии. 
Мос ква, 2001.

В. І. Головченко
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А́встро-Уго ́рщина, А́встро-Уго ́рська мона́р-
хія — дуалістична (двоєдина) держава на чолі з 
династією Габсбурґів. Утворилася 1867 внаслідок 
перетворення адм.-тер. структури Австрійської 
імперії (див. Австрія) на основі компромісної 
угоди між австр. і угор. правлячими колами, що 
стало одним із наслідків Угор. революції 1848–
1849. Австрійська імперія — Ціслейтанія і Угор. 
королівство — Транслейтанія, назви походять 
від р. Лейта (нині р. Лайта, бас. Дунаю), де про-
лягав кордон між ними, визнавалися суверенни-
ми й рівноправними частинами д-ви з окремими 
вищими законодавчими установами (парламен-
тами) та Кабінетом Міністрів, об’єдна ними вла-
дою єдиного монарха. А.-У. була другою за тер. 
(676,5 тис. км2) і третьою за нас. (понад 51 млн 
осіб) д-вою Європи. До її складу, крім власне 
австр. та угор. земель, входили землі Чехії, Мо-
равії, Сілезії, Гарцу, Далмації, Крайни, Істрії, 
Трієсту, Трансільванії, Хорватії, Славонії, Бана-
та, Словаччини і порту Фіуме (нині Рієка), а та-
кож укр. землі — Галичина і Буковина, що були 
представлені у Держ. Раді Ціслейтанії, а також 
Угор. Русь (Закарпатська Україна), підвладна 
Транслейтанії. 
А.-У.  — багатонаціональна д-ва: се ред її насе-
лення були представники близько 30  націй і 
народностей, найчисленніші з яких — німці, 
угорці, чехи, поляки, словаки, румуни, хорвати. 
Українці становили близько 8 % нас. імперії 
(приблизно 4,5 млн осіб). Феодальні пережит-
ки, соціально-кастова нерівність, нац. гноблен-
ня, передусім слов’ян. народів, співіснували в 
А.-У. з процесами екон. розвитку та культ. інте-
грації, що прискорилися на межі 19–20 ст. 
Українці, позбавлені, як і більшість інших на-
родів імперії, багатьох прав, усе ж, завдяки по-

рівняно толерантному ставленню влади до них, 
досягли певних успіхів у нац.-культ. й соц.-
екон. розвитку. Під час Першої світової війни 
А.-У. як член Четверного союзу, який протисто-
яв Антанті, зазнала поразки, що прискорило 
падіння династії Габсбурґів 1918 й розпад мо-
нархії. На тер. колишньої А.-У. внаслідок націо-
нально-демократичних революцій виникли са-
мостійні д-ви  — Австрія, Угорщина, Чехо сло-
вач  чина; час  тина земель А.-У. увій шла до складу 
Югославії, Румунії, Польщі. Укр. землі, незважа-
ючи на опір і прагнення їх населення до суве-
ренності й возз’єднання з Українською Народ-
ною Республікою, за договорами, розроб леними 
Паризькою мирною конферен цією 1919–1920, 
знову опинилися в складі інших д-в: Закарпат-
тя — Чехословаччини, Буковина — Румунії, Га-
личина — Польщі. 

Літ.: Трайнин И. П. Национальные противоречия в 
Ав стро-Венгрии и ее распад. Москва, Ленинград, 1947; 
Осво бодительное движение народов Австрийской им-
перии: Период утверждения капитализма. Москва, 
1981; Ве рига В. Нариси з історії України (кін. XVIII — 
поч. XX  ст.). Львів, 1996; Австро-Венгрия: ин те гра-
ционные про  цессы и национальная специфика. Москва, 
1997.

С. В. Віднянський

А́встро-францу ́зька війна́ (1805) — див. На-
полеонівські війни.

Авта ́ркія (грец. αύτάρϰεια — самовдоволен-
ня) — політика самоізоляції держави чи групи 
держав від зовн. світу, яка полягає у створенні 
замкнених політ.-ідеол., соціокульт. систем і нац. 
госп-ва; ізоляціоністські прагнення та практ. дії, 
спря мовані на госп.-екон., політ. та культ. відо-
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кремлення регіону певної країни від ін. її час-
тин унаслідок загострення протиріч із центром. 
А. характерна для деспот. політ. режимів з їх 
тяжінням до абсолютизації суверенітету, стра-
тегією і практикою екон. самозабезпечення. 
У чистому вигляді А. існувала лише за умов на-
турал. госп-ва. Із часом спостерігаються її 
окремі вияви, до яких можна віднести: відособ-
лення нац. госп-ва з метою нагромадження за-
пасів стратег. матеріалів і сировини для веден-
ня війни; політику екон. сепаратизму, нац.-етн. 
егоїзму; намагання панівної еліти певної д-ви 
зберегти в незмін. вигляді політ. режим з пев-
ною орієнтацією на зак рите сусп-во тощо. По-
літика А. зазвичай приз водить до розриву 
внутр і- та міждерж. госп. зв’язків; є перешко-
дою на шляху міжнар. інтеграції; гальмує роз-
виток вир-ва та зростання споживання. Сучас. 
система міжнар. відносин та міжнар. поділу 
праці в процесі її вдосконалення засвідчує без-
перспективність такої політики.

Літ.: Heiander S. Das Autarkie-Problem in der Weltwirt-
schaft. München, 1955; Johns R. A. Colonial trade and inter-
national exchange: the transition from autarky to interna-
tional trade. London, New York, 1988; Heim S. Research for 
autarky: the contribution of scientists to Nazi rule in Germa-
ny. Berlin, 2001.

В. П. Горбатенко

Автентифіка ́ція (від грец. αὐθεντιϰός — істин-
ний, відповідний, справжній, дійсний, вір ний) — 
процедура перевіряння достовірності. 1) В галу-
зі правових відносин А. — достовірність (автен-
тичність), тобто відповідність тексту правового 
документа оригіналу; точне розкриття, тлума-
чення дійсного змісту акта, ухваленого органом 
держ. влади; відповідність свідчень про подію 
змісту того, що дійсно відбулося. А. документів 
полягає в зіставленні з подібними документами, 
зміст і походження яких не викликає сумніву. 
А.  свідчень виконується за допомогою слідчих 
дій та судового розгляду показань ін. свідків. 
2) В області інформ. технологій А. полягає в пе-
ревірянні достовірності користувача інформ. 
системи через порівняння введеного ним паро-
ля з паролем, збереженим у базі даних користу-
вачів; підтвердженні справжності електрон ного 
листа через перевіряння цифрового підпису 
листа за відкритим ключем відправника; переві-
ряння контрольної суми файлу на відповідність 
сумі, заявленої його автором. А.  необхідна для 
доступу до таких інформ. ресурсів, як електрон-
на пошта, веб-форум, соц. мережі, банківські та 
платіжні системи, корпорат. сайти, інтернет-ма-
газини. Позитивним результатом А. є авториза-
ція користувача інформ. системи, тобто надання 
йому прав доступу до ресурсів, необхідних для 
виконання його завдань. Тому сучас. системи 
А.  є дуже різноманітними, з використанням 
суто індивід. характеристик користувача, таких 
як його відбитки пальців, райдужка ока, голос 
тощо. У відповідальних випадках використову-
ють багатофакторну А., що вра ховує низку кон-
фіденційних відомостей про користувача ін-
форм. системи.

Літ.: Смит Р. Э. Аутентификация: от паролей до от-
крытых ключей. Москва, 2002; Шнайер Б. Прикладная 
крип тография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты 
на языке Си. Москва, 2002; Аутентификация. Теория и 
практика обеспечения доступа к информационным ре-
сурсам. Москва, 2009.

Автенти́чне тлума́чення (від грец. αὐθεν τι-
ϰός  — істинний, відповідний, справжній, дій-
сний, вірний) — роз’яснення норм права, яке 
здійснює держ. орган, що є джерелом цього пра-
ва. Автентичне трактування є різновидом офіц. 
тлумачення норм права. А. т. характеризується 
прямим роз’ясненням змісту правових норм 
держ. органом у разі, коли вони неправильно ви-
користовуються суб’єктами права. А. т. має обо-
в’яз ковий характер застосування, а також допо-
міжний характер стосовно до правотворення, 
адже акти А. т. не можуть застосовуватись окре-
мо від самого нормативного акта. Метою А. т. є 
усунення недоліків і попередження їх виникнен-
ня в майбутньому. Одна з особливостей А. т. — 
ієрархічність його актів, що визначається місцем 
правотворчого органу в структурі держапарату. 
За змістом А. т. близьке до правотворення, 
оскільки в результаті А. т. формулюються поло-
ження, що містять елементи новизни.
Див. також Тлумачення закону.

Літ.: Власов Ю. Л. Проблеми тлумачення норм права. 
Київ, 2001; Заєць А. Г. Тлумачення правових норм у сучас-
них умовах: функції та методи // Держава і право. 2007. 
Вип. 37; Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм 
кримінально-процесуального права. Харків, 2008; Рабі-
нович П. М. Офіційно-нормативне тлумачення законо-
давства як інструмент адаптації правового регулювання 
до соціальних змін // Вісник Академії правових наук 
Ук раї  ни. 2002. № 1 (28).

Автенти́чні лади́ — система середньовічних ла-
дів, яка склалася протягом 8–9 ст. у Візантії та Римі 
насамперед на основі григоріанського співу: дорій-
ський, фригійський, лідійський, міксолідійський. 
Хоч середньовічні теоретики зберегли давньогрец. 
назви, лади мали іншу будову і вклю чалися в сис-
тему осмогласія. Див. також Цер ковні лади.

Н. М. Кушка 

Автенти́чність (від грец. αὐθεντιϰός  — істин-
ний, відповідний, справжній, дійсний, вір ний) — 
1) У культурології — самототожність, оригі-
нальність, непідробність культ. феноменів, що 
мають давнє походження та відтворюються в 
часі в незмінному вигляді. Здебільшого автенти-
кою називають елементи традиц. етніч. культур, 
які зберегли свої засадничі риси і продовжують 
бути актуальними протягом значного часу. 
2) У праві — а) достовірність, відповідність тек-
сту правового документа оригіналові; б) точне 
(адекватне) розкриття, тлумачення дійсного 
зміс ту акта, ухваленого органом держ. влади. 
Для правової та суд. оцінки показань важливим 
є термін «автентичні показання»: власноручні 
свідчення, зміст яких не залежить від сторон-
нього впливу; істинний, точний запис у формі 
протокольних речень, власних спостережень, 
окр. фактів, суджень тощо зі слів опитуваної 
особи. Дослівність занотованого, стиль вислов-
лювання опитуваної особи дозволяють експер-
ту, психіатру чи психологу ретроспективно су-
дити про певні псих. розлади або деякі якості 
опитуваного. Автентичний письмовий виклад 
показань передбачає урахування культ., нац., ві-
кових, соц.-психол., профес. і ситуац. ознак по-
ведінки опитуваної особи. 

Літ.: Леонтьев A. A., Шахнарович A. M., Батов В. И. 
Речь в криминалистике и суд. психологии. Москва, 1977; 
Бартошек М. Рим. право. Понятия, термины, определе-
ния. Москва, 1989.
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3) У психології — одна з осн. характеристик осо-
бистості, що оприявнюється як щирість, відкри-
тість, чесність насамперед із самим собою, а та-
кож — свобода, самоактуалізація, конгруент-
ність (узгодженість та несуперечливість вер-
бальних та невербальних сигналів в комуніка-
ції). А. — обов’язкова складова ефективного 
спіл кування. Автентична поведінка визначаєть-
ся як переживання безпосереднього досвіду, не 
викривленого захисними механізмами психіки. 
А. в гуманістичній психології характеризує т. з. 
ідеальну особистість, на противагу невротичній 
особистості.

А ́вто... (грец. αύτός — сам) — частина склад-
них слів (префіксоїд), що відповідає основі 
«само-» (автопортрет, автобіографія) чи оз-
начає: 1) ав томобіль або дещо, пов’язане з авто-
мобілями (автобензовоз, автовокзал тощо); 
2)  автоматичний (те, що здійснюється ме ха-
нічно або діє самостійно, наприклад, автопода-
ча); 3) самохідний (автовагон, автоплуг); 4) свій, 
власний.

Автоалергіза ́ція — див. Автоімунізація.

Автоаналіза ́тори (від авто... і аналізатор) — у 
мед. діагностиці — технічні пристрої, призначе-
ні для автоматизації лаб. досліджень біол. проб 
задля діагностики стану організму, у якого взято 
проби. Розрізняють біохім. та морфол.  А. Біо-
хім. А. визначають хім. склад проб (крові, сечі, 
лімфи тощо), морфол. А. досліджують проби як 
суспензії та визначають параметри частинок, що 
містяться в них. А. виводять одерж. інформацію 
у порівнянні з норм. величинами. Використання 
А. дає змогу істотно підвищити точність дослі-
дження, зменшити обсяги проб, значно збіль-
шити продуктивність праці дослідників, забез-
печити впровадження методів автомат. дослі-
джень у практику диспансеризації населення. 
У с.  г. А., зазвичай, використовують для визна-
чення рівня нітрат- і нітрит-аніонів та катіонів 
амонію в рослинах і харчових продуктах з метою 
захисту споживачів с.-г. продукції. У екології 
А. використовують під час аналізування повіт-
ря, води, стічних вод, ґрунту для визначення 
якості довкілля за параметрами: уміст розчине-
ного у воді кисню, кислотність, каламутність і 
температура води, уміст хлоридів і важких ме-
талів у ґрунті, наявність оксидів вуглецю та 
сірки в повітрі тощо. У  автопромисловості та 
автосервісі А.  використовують для експрес-
аналізу вихлопних газів автомобіля з метою 
оптимізації роботи двигуна та зменшення 
шкідливого впливу на довкілля. У системі охо-
рони правопорядку А. використовують для ви-
значення вмісту алкоголю в повітрі, яке види-
хає водій автотранспортн. засобу. Для отри-
мання інформації в А. використовують датчи-
ки, сенсори, принцип дії яких ґрунтується на 
вимірюванні змін механ., електр., оптич., хім. 
параметрів складників під впливом визначених 
характеристик досліджув. проб. Одержана ін-
формація виводиться в зручній для користува-
ча формі.

Літ.: Иваницкий Г. Р., Литинская Л. Л., Шихмато-
ва  В. Л. Автоматический анализ микрообъектов, Мо-
сква, 1967; Быков Р. Е., Коркунов Ю. Ф. Телевидение в 
медицине и биологии. Ленинград, 1968; Рабино-
вич Ф. М. Кондуктометрический метод дисперсионно-

го анализа. Ленинград, 1970; Рабинович Ф. М. Кондук-
тометрические счетчики частиц и их применение в 
медицине. Мос ква, 1972; Карпов Ю. А., Савостин А. П. 
Методы пробоотбора и про боподготовки. Москва, 
2003; Логинов Ю. М., Стрельцов А. Н. Автоматизация 
аналитических работ и приборное обеспечение мони-
торинга плодородия почв и качества продукции расте-
ниеводства. Москва, 2010.

Автобіогра ́фія (від авто... і біографія) — 1) До-
кумент, у якому особа, що складає його, описує 
своє життя та діяльність у хронологічній послі-
довності. А. подають, влаштовуючись на роботу, 
при вступі на навчання тощо, і вона зберігається 
в  особовій справі. А. пишуть від руки. Форма 
викладу — від першої особи.
Реквізити А.: назва документа (А.); осн. текст; 
дата; підпис, ініціали та прізвище особи, яка на-
писала А. Осн. складові тексту А.: число, місяць, 
рік і місце народження; відомості про навчання, 
трудову діяльність, громад. роботу; інформація 
про батьків, склад родини; домашня адреса. За-
лежно від призначення, А.: автобіографія-роз-
повідь (укладається в довільній формі) та авто-
біографія-документ (точно викладаються основ-
ні факти).
2) Літературний жанр, у творах якого гол. геро-
єм є сам автор. А. — основа автобіографістики. 
Цей масив л-ри, крім А., охоплює мемуари (спо-
гади), щоденники, листування, а також автобіо-
графічні худ. твори. Особливістю літ. А. є опертя 
тексту на факти життя автора. В укр. л-рі А. за-
початковується «Повчанням» Володимира Мо-
номаха; жанр А. активно розвивався в 19 ст. — 
твори Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова, 
М.  Дра гоманова, В.  Антоновича, С.  Русової, 
І. Франка та ін.

Літ.: Літературознавчий словник-довідник. Київ, 
2007; Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Підруч-
ник. Київ, 2010; Дига Н. Біографічна модифікація прин-
ципу діалогізму в методиці навчання ук раїнської літера-
тури // Українська література. № 9. 2013.

В. В. Патик

Автоблокува ́ння колі́йне (від авто… і блоку-
вання)  — автоматична система регулювання 
руху залізничних потягів. На залізницях з А. к. 
перегони між станціями поділяють світлофора-
ми, що діють автоматично, на блок-дільниці, 
стан яких контролює рейкове коло. Коли перші 
колеса поїзда потрапляють на рейкове коло, на 
світлофорі спалахує червоне світло, яке змі-
нюється на зелене або жовте після звільнення 
блок-дільниці останнім вагоном. За допомогою 
рейкового кола контролюють також цілісність 
колії (якщо рейка тріснула, то струм у рейково-
му полі переривається і на світлофорі спалахує 
червоне світло). Розрізняють А. к. з дво-, три- і 
чотиризначними системами сигналізації. Дво-
значну систему застосовують у метрополітені, 
щоб забезпечити мін. інтервал руху поїздів; світ-
лофори сигналізують червоним або зеленим 
світлом. На наземних з-цях через великі швид-
кості руху, значну кількість потягів і порівняно 
довгий шлях гальмування використовують три-
значну (червоне, жовте і зелене світло) і чотири-
значну (червоне, жовте, комбіноване жовте і зе-
лене, а також зелене світло). На дільницях з теп-
ловозною тягою застосовують проводові А.  к. 
стру му постійного; на дільницях з електричною 
тягою — числове кодове А. к. струму змінного. 

Автоаналізатор



190

Авт

Система А. к. гарантує від засвічування вхідного 
світлофора, якщо колія зайнята. Вона запобігає 
також відкриттю вихідних світлофорів двох су-
сідніх станцій на один і той самий перегін одно-
колійної з-ці.

Літ.: Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. Б. Загальний курс 
транспорту. Київ. 2007.

Авто́бус [від авто... і лат. (omni)bus  — для 
всіх] — автомобіль громад. користування, який 
за своєю конструкцією та обладнанням розрах. 
для перевезення 9 та більше пасажирів та їхньо-
го багажу із забезпеченням необхідн. комфорту 
та безпеки. За призначенням А.  поді ляють на 
міські, міжміські, турист., спец. (шкільні, полі-
цейські, А. підвищеної прохідності тощо); за га-

баритною довжиною А. поділяються на 5 класів: 
особливо малий — до 5,0 м; малий — 6,0–7,5 м; 
середній  — 8,0–9,5  м; великий  — 10,5–12,0  м; 
особливо великий — понад 16,5 м (з’єд нані А.). 
Кузов А.  може бути капотного або вагонного 
типу. Середні міські А. розраховані на 35–40 па-
сажирів, великі  — на 110–120, надвеликі  — на 
230 пасажирів. До 2010 найбільш відомим ви-
робником А. в Україні був Львівський автобусн. 
з-д, компанія ЛАЗ. Заснований у 1945, ЛАЗ із 
1949 почав випускати А. й незабаром став ліде-
ром у автобусобудуванні. Спец. розроблені А. 
«ЛАЗ» використовували в аерокосм. індустрії 
СРСР для доправлення космонавтів до старт. 
майданчика. Випуск А. «ЛАЗ» у 1990-х сягнув 
14600 одиниць за рік, заг. кількість випущ. А. 
становила понад 365000 одиниць. ЛАЗ занес. до 
«Книги рекордів Гіннеса» за «Найбільшу в світі 
кількість випущених автобусів одним під-
приємством». З початком вир-ва автобусів у 
1998 заявила про себе як про нац. автовиробни-
ка корпорація «Богдан». Укр. А.  «Богдан» у но-
вітн. історії став першим вітчизн. автомоб. брен-
дом. Тепер продукція компанії відома не лише в 
Україні, а й далеко за її межами. ДП «Автоскла-
дальний з-д № 1 «ПАТ «Автомобільна Ком панія 
«Богдан Моторс»  — провідне підприємство, 
основним завданням якого є вир-во А. мал., се-
редн., велик. і надвелик. класів і тролейбусів 
різн. модифікацій. А. також виробляє ЗАТ «За-
порізький автомобілебудівний завод» (ЗАТ 
«ЗАЗ»). Напр., А07А1-10  — шкільний автобус, 
створений на базі приміської модифікації авто-
буса I-VAN  А07а1 для організації перевезень 
учнів до місця навчання та додому. Ще один ви-
робник автобусів в Україні — ПрАТ «Бориспіль-
ський автозавод» — сучасне самостійне вир-во. 
Він випускає, зокрема, міські А. середн. класу зі 
зниженим рівнем підлоги, що передбачає пере-

везення пасажирів з обмеженими можливостя-
ми пересування «Еталон»  А08129  CNG, між-
міськ. А. мал. класу А08115, турист. А. мал. класу 
«Мальва» А079.53 тощо. З-д активно співпрацює 
з НДІ автомобілебудування «Еталон», який є 
базовою н.-д. установою корпорації «Еталон». 
В  ін-ті на постійній основі працюють 45 фахів-
ців і понад 100 фахівців залучають до участі в 
окремих проектах. НДІ автомобілебудування 
«Еталон» спільно з конструкторами й технолога-
ми Бориспільського й Чернігівського автозаво-
дів розробили й упровадили у виробництво 
широкий модельний ряд  А., проектують низку 
нових перспективних моделей на різній агрегат-
ній базі.

Літ.: Кертес Ф. Эксплуатация и ремонт автобусов 
Икарус. Москва, 1987; Селифонов В. В., Бирюков М. К. 
Ус трой  ство и техническое обслуживание автобусов. 
Учеб ник водителя транспортных средств категории D. 
Мо с к ва, 2004; Автобусы «Богдан». Руководство по ремон-
ту и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных единиц. 
Днеп ропетровск, 2009.

Автовакци́на (від авто... і вакцина), аутовак-
цина — препарат бактеріального походження, 
виготовлений з мікроорганізмів, виділених від 
хворого, для лікування якого А. призначена. 
Види А.: корпускулярні А.  — суспензія бакте-
ріальних клітин, вирощених на твердих або рід-
ких поживних середовищах; комплексна А. — 
містить мікробні клітини та продукти їхнього 
метаболізму, що вирощені на твердих поживних 
середовищах, укритих целофановими мембра-
нами або в целофанових мішечках; бактеріальна 
суспензія для перорального застосування — го-
тують із мікроорганізмів травного тракту для 
лікування інфекційно-алергічних захворювань 
кишечника, коли ін’єк ції не дозволено; жива 
А. — виготовляють зі шта мів кишкової палички, 
виділених із калу хворих на дисбактеріоз.

П. І. Червяк

Автовідповіда ́ч  — пристрій зв’язку, який за 
встановленим сигналом автоматично передає за-
здалегідь закладену в нього інформацію. Такою 
інформацією може бути: умовне найменування 
або номер викликаного абонента, що свідчить 
про правильність з’єднання; повідомлення про 
відсутність абонента або час, коли він зможе 
взяти участь у переговорах тощо. Абонент може 
в будь-який час увімкнути А. на відтворення для 
прослуховування повідомлень. 

Автовокза ́л (від авто… і вокзал) — комплекс 
споруд для обслуговування пасажирів на кінце-
вих і вузлових пунктах маршрутів руху пасажир. 

Перший автобус з двигуном 
внутрішнього згорання

Автовокзал м. Львів
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автом. транспорту. А. містить пасажир. споруди, 
внутр. транспортні території і привокз. площі. 
У споруді А. розміщено: пасажир. зали з квитк. 
касами, приміщення для пасажирів з дітьми, ка-
мера зберігання ручної поклажі та багажу, кафе-
терій, громад. вбиральні, службові приміщення 
(диспетчерська, кімната для водіїв, кімната 
адмі ністрації тощо). На внутр. боці А. розташ. 
перони посадки й висадки пасажирів, місце для 
відстою автобусів між рейсами і, за необхіднос-
ті, засоби тех. огляду та миття автобусів. Перони 
А. можуть бути прямолінійні або гребінчаcті; 
останні мають відносно меншу довжину, їх ви-
користовують за великої кількості відправлень і 
прибуття автобусів. Розрахунковими показни-
ками А. є добове відправлення пасажирів і го-
динне відправлення автобусів. Найнижча межа 
місткості А. — 100 осіб, при розрахунковому 
добовому відправленні пасажирів від 1000 до 
4000 осіб. А. будують також на 200, 300, 500 осіб. 
А. місткістю 500 осіб побудовані у Херсоні, 
Льво ві, Одесі, Миколаєві, Черкасах, Полтаві, 
Ялті тощо. Керування рухом автобусів на тер. А. 
здійснює диспетчер за допомогою автомат. сис-
теми диспетчер. управління. Пасажирів інфор-
мують про прибуття та відправлення автобусів  
по радіо, за допомогою світлових табло та по-
кажчиків. Для зручності пасажирів, які користу-
ються кількома видами транспорту, будуються 
об’єд нані вокзали: залізнично-автобусні, авто-
бусно-річкові тощо. В Україні рац. планування 
має багатоповерховий А. у Дніпропетровську 
(1984–1990), із просторовими інтер’єрами, при-
к рашеними мозаїчними панно, у комплексі з го-
телем, кафе та баром. За кордоном будують бага-
топоверхові А. з комплексними перонами посад-
ки й висадки пасажирів для різних видів тран-
спорту в серед. будівлі на назем. і підзем. поверхах 
(Нью-Йорк, Чикаго, Брюссель, Лос-Анджелес). 

Літ.: Эстетика автовокзалов. Киев, 1977; Ткачен-
ко А. М. та ін. Державне регулювання у сфері міжнарод-
них пасажирських перевезень. Київ, 2007; Марунич В. С. 
Організація та управління пасажирськими перевезення-
ми. Київ, 2016.

Р. А. Хабутдінов

Автога ́мія (від авто... і грец. γἀμος — шлюб) — 
дів.  Самозаплідненя.

Автогене ́з (від авто… і грец. γένεσις — наро-
дження, виникнення) — загальна назва ідеаліс-
тичних концепцій, які розглядають еволюцію 
живої природи як процес, що не залежить від 
умов природного середовища, а спрямовується 
та регулюється внутр. нематеріальними факто-
рами. Еволюція в тлумаченні А. — цілеспрямо-
ване розгортання передіснуючих зачатків, влас-
тивостей, яке відбувається в міру внутрішніх 
потенційних можливостей орг. А. — протилеж-
ність ектогенезу. Сутнісно А. близь кий до віта-
лізму. Приклади А.: аристогенез, психоламар-
кізм, учення про градації Ж.-Б. Ламарка, аристо-
генез Г. Осборна, батмогенез Е. Копа, ортогенез 
Т. Еймері, номогенез Л. С. Берґа та ін. Ці концеп-
ції протистоять матеріалістичній теорії еволю-
ції — дарвінізму.

Літ.: Морозов В. Д. Проблема развития в философии и 
естествознании. Минск, 1969; Карпинская Р. С. Биология 
и мировоззрение. Москва, 1980; Воронцов Н. Н. Развитие 
эволюционных идей в биологии. Москва, 1999. 

С. В. Межжерін 

Автогравю́ра (від авто... і гравюра) — гравю-
ра, виконана на дереві (ксилографія), лінолеумі 
(ліногравюра) або металі (міді, цинку, сталі) осо-
бисто художником — автором оригіналу.

Авто ́граф (від авто… і γράφω — писати) — 
1) Рукопис або текст, який автор надрукував на 
друк. машинці чи комп’ютері; є достовірним та 
оригін. літ. твором. Вивчення А. — найважливі-
ший засіб визначення авторства і встановлення 
канонічного тексту, часто спотвореного друкар-
нями, редакціями, цензурою тощо; є важливим 
моментом наук. пізнання худ. твору та історії 
його написання. А. видатних письменників і 
вчених високо цінують і ретельно зберігають в 
іст. б-ках, архівах світу, приватних колекціях. 
Найзначнішими збірками А. володіють Нац. 
б-ка Франції в Парижі та Брит. музей в Лондоні 
(Велика Британія). Цінними є також автор. ін-
скрипти — дарчі написи авторів. Із сер. 18 ст. А. 
наз. не тільки оригін. текст письменників і вче-
них, а й рукописи знаменитостей, зокрема музи-
кантів, художників, політичних діячів тощо. 
У 1801 у Парижі проведено перший аукціон А., 
після чого стрімко розвинулася торгівля автор-
ськими рукописами, відбуваються виставки, 
видають каталоги, збірники факсиміле для вста-
новлення достовірності А. й запобігання фаль-
сифікаціям. Вартість А. залежить від популяр-
ності автора, унікальності тексту, його змісту та 
величини. 2) Власноручний підпис, напис будь-
якої особи. 3) З а с т а р і л е. Копіювальний апа-
рат для розмноження машинопис. або рукопис. 
тексту й малюнків за допомогою особливої же-
латинової маси. Використовують в оперативній 
поліграфії для швидкого розмноження продук-
ції.

Літ.: Дениско Л. М. Автографи на книгах із колек ції 
рідкісних видань Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007; Сидорчук Т. Автографи 
українських письменників у бібліотечній та архівній ко-
лекціях наукової бібліотеки Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» // Бібліотечний вісник. 
2015. № 4. 

Автогре ́йдер (від авто... і грейдер) — самохід-
на колісна землерийно-транспортна машина з 
відвальним робочим органом, розташованим у 
межах колісної бази, який можна встановлювати 
під різними кутами в горизонт. та вертик. пло-
щині, а також виносити й висувати в сторону. 
Осн. призначення А. — профілювання земляно-
го полотна й узбіч дороги, спорудження насипів 
із бокових резервів, дорож. корита й розподілен-

ня в ньому матеріалів основи дорож. одягу, 
зведення та очищення зрош. і придорож. канав, 
буд-во ґрунт. доріг із ґрунту кюветів, а також 
планування відкосів, насипів, виїмок, ґрунт. по-
верхонь за допомогою декількох послідовних 

Автограф. Рукопис праці 
М. С. Грушевського “На порозі 
нової України”. Фрагмент

Автограф Зінедіна Зідана

 Автогрейдер
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проходів та ремонт доріг. А. застосовують для 
планувальних і профілювальних робіт у дорож., 
аеродром. буд-ві та в ін. галузях, а також у кому-
нал. госп. для очищення доріг і майданчиків від 
снігу, льоду тощо. А. оснащують однаковим за 
формою та принципом дії робочим органом — 
відвалом із різальними ножами, розташованим 
між вісями передніх і задніх коліс, що при по-
дов женій базі забезпечує високу точність плану-
вання порівняно з бульдозером. Робочий процес 
А. під час виконання профілювальних робіт по-
лягає в зрізуванні та поперечному переміщенні 
ґрунту робочим органом, розташованим під ку-
том до напрямку руху. Установлений на постій-
ній висоті відвал А. під час руху зрізує нерівно-
сті на шляху переміщення, засипає заглиблення, 
із кожним наступним проходом робить поверх-
ню рівнішою. Конструктивними особливостями 
А. є колісна формула А × Б × В (А — кількість 
мостів із керованими колесами, Б — кількість 
мостів із руховими колесами, В — заг. кількість 
мостів), привод робочих органів, керування 
поворотних коліс, розміри відвалу та швидко-
сті переміщення (найменша, робоча, транс-
порт на). Найкращі планувальні властивості 
мають тривісні А., тому вони найпоширеніші. 
Для збільшення галузі застосування та універ-
сальності А. використовують змінне робоче 
обладнання  — бульдозерний відвал, плужний 
снігоочисник, відкісник тощо. Тенденції удо-
сконалення А.  — підвищення продуктивності 
та якості виконання робіт, розширення технол. 
можливостей, збільшення робочих швидко-
стей, скорочення часу на підготовчі операції, 
зменшення кількості проходів та вдосконален-
ня систем управління.

Літ.: Машины для земляных работ / Под ред. Ю. А. Вет-
рова. Київ, 1976; Теория, конструкция и расчет строи тель-
ных и дорожных машин / Под ред. Л. А. Гобермана. Моск-
ва, 1979; Холодов А. М. и др. Землеройно-транс портные 
машины: Справочник. Харьков,1982; Онищенко Г. О., По-
мазан В. М. Будівельна техніка. Київ, 1999; Машини для 
земляних робіт / За заг. ред. Л. А. Хмари та С. В. Кравця. 
Харків, 2014.

С. В. Ковбасенко

Автогудрона́тор  (від авто... і гудронатор) — 
самохідна машина для транспортування й рів-
номірного розподілення гарячих рідких бітум-

них матеріалів по дорожньому полотну під час 
будування або ремонту автом. доріг. А. облад-
наний цистерною для перевезення бітуму з 
т-рою до 200 °C, насосом з приводом від автом. 
двигуна й розподільною трубою із соплами різ-
них розмірів. Підігрівання бітумного матеріалу 
в цистерні здійснюється стаціонарними паль-
никами на дизельн. паливі. А. використовують 

також для поверхн. оброблення, просочення та 
гідроізолювання фундаментів і водопровідних 
труб.

Літ.: Барсов И. П., Станковский А. П. Строительные 
машины и их эксплуатация. Москва, 1971; Техника: Эн-
цик лопедия. Москва, 2006.

Автоди́н [від авто... і грец. δύν(αμις) — сила] — 
радіоелектронний пристрій, в якому одночасно 
відбуваються процеси генерування та випро-
мінювання високочастотного коливання, а та-
кож приймання сигналу, параметри якого за-
лежать від стану об’єкта, який відбив випромі-
нене А. коливання. Автодинні пристрої систем 
ближньої радіолокації тепер широко викорис-
товують у пристроях автономного керування 
рухом об’єктів на малих відстанях між ними 
(напр., зустріч космічних об’єктів з метою сти-
кування, аварійної допомоги, керування меха-
нізмом самого об’єкта, запуску гальмівних дви-
гунів, надавання команд у систему телеметрії, 
одержання інформації щодо щільності дорож-
нього руху тощо). А. також застосовують у по-
дібних до радіолокаціонних вимірювальних 
пристроях. Ще А. називають спец. електр. ма-
шину, яка в системах автомат. регулювання за-
мінює систему двигун — генератор. А. застосо-
вують як електромашинний підсилювач для 
широкого регулювання вихідної напруги та 
струму. На вхід А. подають змінний струм, а з 
виходу знімають сталий струм, величину якого 
регулюють. У конструкції А. передбачено стабі-
лізація його роботи за різних режимів експлуа-
тації.

Літ.: Горяинов Ф. А. Электромашинные усилители. 
Мос ква, Ленинград, 1962; Коган И. М. Ближняя радиоло-
кация. Москва, 1973; Коган И. М. Теоретические основы 
радиолокации на малых расстояниях. Итоги науки и тех-
ники. Сер. Радиотехника. Москва, 1976. Т. 13; Хотун-
цев  Ю. Л., Тамарчак Д. Я. Синхронизированные ге не-
раторы и автодины на полупроводниковых приборах. 
Моск ва, 1982.

Автодиспе́тчер (від авто... і англ. dispatcher,  з 
dispatch — відправляти, швидко виконувати) — 
людино-машинна підсистема централізованого 
(концентрованого), оперативного управління й 
контролю на енергет., трансп., пром. та ін. під-
приємствах; заснована на використанні сучас. 
автоматизованих засобів передавання та опра-
цювання даних. А. забезпечує узгоджену ро боту 
окремих ланок об’єкта управління (трансп. про-
цесу) задля підвищення техніко-екон. показни-
ків, ритмічності роботи та оп тимізації викорис-
тання виробничих потужностей.

Літ.: Воркут А. И. Организация грузовых автомобиль-
ных перевозок. Киев,1986.

Автодро ́м (від авто… і грец. δρόμος — місце 
для бігу) — земельна ділянка, обладнана для 
змагань з автомобільного спорту та випробу-
вання автомобілів. А. використовується для на-
вчання водінню автомобілів і містить: дорожні 
ділянки з перешкодами, загородженнями, під-
йомами та спусками, габаритними проходами, 
колійними мостами, систему контролю за вико-
нанням вправ, місця для вивчення правил во-
діння, відпрацювання нормативів і тренування 
на тренажерах. Для гусеничних машин обладну-
ється ґрунтова дорога по межі земельної ділян-
ки. А. для тех. випробувань має ускладнений 

Автогудронатор КДМ333 виробництва Кременчуцького з-ду 
шляхових машин
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профіль доріг і різні перешкоди для всебічної 
перевірки тактико-технічних характеристик 
автомобілів (гусеничних машин). А. для зма-
гань складається з треку, майданчиків для фі-
гурної їзди, приміщень для обслуговування ав-
томобілів, гаражів, трибун для глядачів тощо. 
Сучасна гоночна траса  — це складна мережа 
доріг. Розставляючи на трасі рухливі бар’єри, 
можна отримувати маршрути для різних класів 
машин, від переобладнаних дорожніх до одно-

місних болідів, а на деяких можливо навіть роз-
поділяти дорожнє кільце на два незалежних. 
На автокомплексах, що не по в’я зані з основним 
кільцем, розташовуються: мо тотрек, полігон 
для фігурної їзди, картодром або доріжка для 
дрег-рейсінгу (перегонів на дистанції 402 м). А. 
високого классу покривають асфальтом поверх 
бетонного фундаменту і дренажних труб, що на 
швидкості забезпечує притискну силу, яка вдвічі 
перевищує вагу машини. Завдяки особливому 
пористому асфальту траса швидко висихає після 
дощу.

Літ.: Карягин А. В., Конев Б. Ф. Судейство соревнова-
ний по автомотоспорту. Москва, 1960; Иванов В. Н. Авто-
мобиль в критических ситуациях. Москва, 1972; Захаров 
В. М. Всего один километр. О советских автогонщиках и 
создателях рекордно-гоночных автомобилей. Киев, 1984; 
Польгуев B. C. Массовые вида автоспорта. Москва, 1984; 
Военный энциклопедический словарь. В 2 томах. Москва, 
2001.  Т. 1.

С. Ф. Матвєєв

Автодупліка ́ція (від авто… і дуплікація) — 
див. Реплікація.

Автоетногра ́фія (від авто… і етнографія) — 
1) Сучасна соціокульт. репрезентація дійсності, 
галузь знання на перетині етнології, соціології, 
психології, краєзнавства та ін. Автоетнографіч-
ні дослідження обсервують особисті історії 
(розповіді) та співвідносять їх із сусп. дискурса-
ми. Якщо етнографія вивчає сусп. цінності, 
практики через дослідження досвіду певного 
народу, спостереження за діяльністю груп, то 
А. досліджує відверті розповіді про себе індиві-
дів — сплановані, добре структуровані та спів-
віднесені із  зовнішнім світом. В А. дослідник 
підходить до досліджуваного соціокульт. яви-
ща вибірково, описуючи «епіфанії» — згадува-
ні моменти, що символічно позначилися на 

траєкторії життя конкретного індивіда, причо-
му викладені ним особисто. А. встановлює 
зв’я  зок між інституціональним дис  курсом та 
особистісним  — співвідносить індивідуальні 
«історії» із соц. практиками, сполучає особис-
тісне з культурним, уміщує «самість» у соціаль-
ний контекст. Поняття А. виникло у сер. 1980-х 
із дискурсу феноменології та герменевтики, що 
наближує А. до наративного соціологічного 
аналізу. Біля витоків А. стояли Т. Адамс, А. Боч-
нер, К. Елліс.
2) Метод якісних досліджень, за допомогою яко-
го вивчають соціокульт. явища на рівні індивіда 
та через його індивідуальний досвід. Як метод, 
А. поєднує потенціал автобіографії та етногра-
фії. Основа методу А.  — автобіографічність. 
У  ході автоетнографічних досліджень аналі-
зують самоописи, сповіді, автобіографії тощо, 
написані від 1-ї особи. Ці тексти емоційні та ав-
торефлексивні, тож «соціальне» виводять з 
«осо бистісного», з емоційної сфери повсякден-
ня. А. як метод також ефективна в дослідженнях 
крос-культ. характеру, що мають на меті встано-
вити інокульт. відмінності певних соц. явищ. 
Такі персоналізовані дослідження спрямовані на 
вивчення проблем «інак шості», ідентифікації, 
відчуження, стереотипів тощо. В етнографії до-
слідник налаштований на вивчення «чужих» 
груп людей, а в А. ця відчуженість зникає як 
умова етнографічного опису, дистанція між су-
б’єктом і об’єктом наукового дослідження мак-
симально скорочується. А. — джерело унікаль-
них даних, які складно отримати, використо-
вуючи ін. методи. Методологічні можливості 
А. дають змогу зрозуміти: будь-яке бачення 
соціокульт. процесів є лише одним, але не єди-
ним з багатьох можливих поглядів.

Літ.: Готлиб А. С. Автоэтнография (Разговор с самим 
собой в двух регистрах) // Социология. 2004. № 18; Авто-
этнография и антропологические исследования науки // 
Антропология академической жизни. Москва, 2010. Т 2. 

А. О. Петренко-Лисак

Автожи́р (від авто... і грец. γύρος  — коло)  — 
гвинтокрилий літ. апарат, який у польоті спи-
рається на поверхню носійного гвинта (ротора), 
що вільно обертається в режимі авторотації (від 
лат. rotatio  — обертання), при цьому енергія, 
необхідна для обертання, відбирається від по-

току повітря, що набігає на гвинт. Горизонт. 
рух  А. забезпечується маршовим гвинтом, що 
обертається двигуном внутр. згоряння. У  А.  є 
низка переваг: це один з найбезпечніших літ. 
апаратів; дешевший за легкі літаки та вертольо-
ти, має простіше керування. Використовується 
здебільшого аматорами, здійснюються спроби 
використати А. як засіб спостереження в поліції 
та природоохорон. службах.

Автодром у Дубаї

Автожир
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Літ.: Козярчук Л. Л. Автожиры и геликоптеры 1944–
2002. Луцк, 2013; Солодовников И.  Б. Тайна автожира. 
Луцк, 2015. 

Автоза ́пис (від авто… і запис) — запис будь-
якої інформації (аудіо-, відео-, цифр. файлів 
тощо) на носій при настанні певної події, напри-
клад, натискання кнопки, спрацювання датчика, 
телефонний дзвінок, ключове слово та ін. Див. 
також Запис та відтворення інформації.

Автозапра ́вна ста́нція (АЗС) — комплекс спо-
руд для заправляння автомобілів, мотоциклів та 
ін. самохідних машин паливом, маслами, спец. 
рідинами та повітрям. До устаткування А.  з.  с. 
належать паливні колонки, підземні паливні та 
електр. комунікації, протипожежне обладнання. 
Паливо зберігають у метал. підземн. резервуа-
рах. Роздавальні колонки встановлюють на бе-
тон. майданчику. А. з. с. класифікують на декіль-
ка груп. На тер. багатопаливної А. з. с. передба-
чено заправляння трансп. засобів двома або 
трьома видами палива (рідке моторне паливо, 
скраплений вуглеводневий і стиснений природ-
ний газ). А. з. с. — паливний пункт — розміщу-
ють на тер. підприємства і призначена для за-
правки тільки трансп. засобів цього підприєм-
ства. Технол. схема традиц. А.  з.  с. передбачає 
заправляння трансп. засобів лише рідким мото-
рним паливом, використання підземних резер-
вуарів, рознесених з паливороздавальними ко-
лонками. Її різновидами є блокова, модульна й 
контейнерна А. з. с. Пересувна А. з. с. встановле-
на на шасі автомобіля. На тер. А. з. с. часто роз-
ташовані станції тех. обслуговування автомобі-
лів, невеликі магазини із супутніми товарами, 
продуктами, а також кафе, мийки, центри відпо-
чинку, стоянки для великовантажних автомобі-
лів тощо.

Літ.: Бондарь В. А., Зоря Е. И., Цагарели Д. В. Операции 
с нефтепродуктами. Автозаправочные станции. Моск ва, 
2000; Волгушев А. Н., Сафонов А. С., Ушаков А. И. Авто-
заправочные станции. Оборудование. Эксплуата ция. 
Санкт-Петербург, 2001.

Автозче ́п (від авто… і зчеп) — пристрій для 
автоматичного зчеплення рухомого складу. Роз-
різняють А. жорсткі (в метрополітені) і нежор-
сткі (на залізнич. транспорті). А. спрацьовує при 
натисканні сусіднього вагона або локомотива, 
після чого виступна і захватна частини при-
строю, що закріплені на різних вагонах (локомо-
тивах), зчеплюються. Роз’єднують А. вручну ва-
желем розчіпного механізму. Автозчеплення 
при скорює маневрові роботи, дає можливість 
збільшувати масу залізнич. поїздів, запобігає 
об риву їх. 

Автоімуніза ́ція, автоалергізація, автосенсибі-
лізація — розпізнавання власних антигенів 
орг-му, явище реакції імунної системи на кліти-
ни і тканини власного тіла. А. призводить до 
виникнення автоімунних захворювань, за яких 
відбувається патологічне утворення автоімун-
них антитіл або атака імунних клітин проти 
нормальних, здорових тканин орг-му і виник-
нення внаслідок цього автоімунного запалення. 
Автоімунні хвороби — це хвороби, що базують-
ся на А., тобто агресія власних антитіл (автоан-
титіл), імунних клітин (лімфоцитів-кілерів) 

щодо антигенів власних тканин орг-му. Тому 
автоімунні хвороби називають також автоагре-
сивними. Розрізняють дві групи автоімунних 
захворювань. Перша група — органоспецифічні 
автоімунні хвороби, розвиток яких спричине-
ний руйнуванням фізіологічних бар’єрів імуно-
логічно відособлених органів (імунологічна то-
лерантність стосується антигенів всіх органів і 
тканин, крім тканин ока, щитоподібної залози, 
сім’я ників, надниркових залоз, головного мозку 
і нервів, адже антигени цих органів і тканин від-
межовані від лімфоїдної тканини фізіологічни-
ми тканинно-гематичними бар᾽єрами, які в 
нор  мі відокремлюють орган від кров’яного рус-
ла і не допускають прямих контактів імунних 
клітин з тканиною органа). У цих органах через 
агресію власного імунітету розвиваються мор-
фологічні зміни, склероз, гинуть паренхіматозні 
елементи. До такої групи належать тиреоїдит 
(хвороба Хасімото), розсіяний склероз, полінев-
рит, енцефаломієліт, ідіопатична аддісонова хво-
роба, асперматогенія, симпатична офтальмія. 
Друга група — це органонеспеціфічні, системні 
автоімунні захворювання, які характеризуються 
порушенням контролю імунологічного гомео-
стазу лімфоїдної системою. А. при цьому розви-
вається стосовно антигенів багатьох органів і 
тканин, у яких відбуваються морфологічні змі-
ни. До цієї групи автоімунних захворювань від-
носять системний червоний вовчак, ревматоїд-
ний артрит, системну склеродермію, дермато-
міозит (група ревматичних хвороб), вторинну 
тром ботичну, тромбоцитопенічну пурпуру (хво-
роба Мошковича). Існують автоімунні хвороби 
проміжного типу, напр., міастенія гравіс, цукро-
вий діабет I типу, тиреотоксикоз, синдроми Шег-
рена і Гудпасчера та ін. Явище А. виникає внаслі-
док дії багатьох чинників: хронічної вірусної ін-
фекції, радіації і генетичних порушень. Також 
розвитку А. сприяють певні гени системи HLA, 
індивідуальні особливості клітин органів-міше-
ней, гормональний фон, статева приналежність (у 
жінок автоімунні хвороби трапляються в 6–9 разів 
частіше, ніж у чоловіків), вірусні та бактеріальні 
інфекції, дія фіз. факторів або хім. речовин.

Літ.: Борисов Л. Б. Медицинская микробиология, ви-
русология и иммунология. Москва, 2005; Meize-Grochow-
ski R. Celiac disease : a multisystem autoimmune disorder / 
Gastroenterol Nurs. 2005. 28 (5); Poletaev A. B, Churilov L. P, 
Stroev Y. I., Agapov M. M. Immunophysiology versus immu-
no pathology : Natural autoimmunity in human health and 
disease // Pathophysiology. 2012. 19 (3); Gram matikos A., 
Tsokos G. Immunodeficiency and autoimmunity : lessons 
from systemic lupus erythematosus // Trends Mol. Med. 
2012.18 (2); Cotsapas C., Hafler D. A. Immune-mediated 
disease genetics : the shared basis of pathogenesis // Trends in 
Immunology. 2013. 34 (1).

Я. О. Межжеріна

Автоінфе́кція (від авто… та інфекція), аутоін-
фекція, автогенна інфекція, самозараження — 
різновид ендогенної інфекції, патологічний про-
цес, викликаний збудником, який в нормі пере-
буває в орг-мі і не спричиняє захворювання 
(автофлора). Відбувається в разі потрапляння 
збудника в нехарактерне для нього місце (напр., 
з поверхні шкіри — в рану, з прямої кишки — у 
піхву тощо) або в разі ослаблення захисних влас-
тивостей організму. До поняття А. відносять та-
кож патологічний процес, викликаний збудни-
ками, які могли залишитися в орг-мі в прихова-

Автозчеп
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ному, латентному стані після раніше перенесе-
ного інфекційного захворювання. Терміном А. 
часто позначають перенесення збудників захво-
рювання в орг-мі з наявних осередків «сплячої 
інфекції» (хронічний тонзиліт, карієс) кров’я-
ним або лімфатичним руслом. Одним із механіз-
мів розвитку А. є порушення моторики т руб-
частих органів. Так розвивається, напр., вис-
хідна інфекція сечовивідних шляхів або інфіку-
ються жовчні протоки печінки при дискінезії 
жовчних шляхів, що сприяє проникненню мік-
рофлори кишечнику в печінку. А. супроводжує 
зниження резистентності орг-му, може розви-
ватися у разі порушення гомеостазу внаслідок 
травми, охолодження або перегрівання, при 
пош кодженні шкірних покривів або слизових 
оболонок, у внаслідок чого порушується власти-
ва їм бар’єрна функція. Боротьба з автоінфек-
ційними процесами полягає в усуненні причин 
активізації автофлори, здійсненні антимікроб-
ної терапії, імунотерапії, відновленні нормаль-
ного складу мікрофлори кишечника, санації 
вогнищ ендогенної інфекції.

Літ.: Поздеев О. К. Медицинская микробиология. 
Моск ва, 2001; Борисов Л. Б. Медицинская микробиоло-
гия, ви русология, иммунология. Москва, 2002.

Я. О. Межжеріна

Автоіоніза ́ція (від авто... та іонізація), польова 
іонізація  — процес іонізації атомів і молекул 
газу в сильних електричних полях. Зв’язаний 
електрон у атомі знаходиться в потенціальній 
ямі (рис 1, а) Унаслідок увімкненні електричного 
поля напруженістю Е утворюється бар’єр потен-
ціальний шир. х1х2  — до поч. потенц. енергії 

електрона V0(x), що знаходиться в точці x, дода-
ється потенц. енергія еЕх, де е — заряд електрона 
(рис. 1, б).
Осн. механізм А.  — тунелювання (тунельний 
ефект) електрона з атома через цей бар’єр. Імо-
вірність тунелювання різко, за експоненц. зако-
ном, змінюється внаслідок зміни площі бар’єру 
над прямою х1х2, що залежить від напруженості 
електр. поля Е та енергії електрона. Так, імовір-
ність А. атома водню з осн. стану досягає поміт-
ної величини лише за Е  ~  108  В/см, а зі збудж. 
станів — уже за Е ~ 106 В/см. Явище пояснюють 
тим, що А. збудж. атомів стає більш імовірним 
процесом, ніж їх випромінюв. перехід у осн. 
стан, і свічення цих ліній загасає. Найповніше 
досліджена А. біля поверхні металу, оскільки її 
використовують у автоіонному мікроскопі для 
отримання збільш. зображення поверхні. Імо-
вірність А.  біля поверхні металу виявляється 
значно більшою, ніж у вільн. просторі за такої 

самої напруженості поля, у результаті чого від-
бувається зниження потенц. бар’єру (Шотткі 
бар’єр). Однак А. можлива лише в тому випадку, 
коли відстань атома від поверхні знаходиться в 
межах деякої зони — критичної відстані хкр. (0,2–
0,4 Ǻ). Це пов’язано з тим, що за звич. темпера-

тур для здійснення тунельн. переходу електрона 
в метал необхідно, щоб осн. рівень енергії елек-
трона в атомі був піднятий електр. полем хоча б 
до Фермі рівня в металі (рис. 2).
Явище  А. використовують також у створенні 
іонних джерел для мас-спектрометрів. Ці дже-
рела зручні тим, що в них немає розжарених 
електродів. Під час їх використання вдається 
уникнути дисоціації аналізованих молекул. До 
того ж є можливість спостерігати специф. хім. 
реакції, які виникають лише в сильних електр. 
полях.

Літ.: Физические основы полевой масс-спектро скопии. 
Киев, 1978; Мюллер Э. В., Тьен Тцоу Цонг. Полевая ионная 
микроскопия, полевая ионизация и полевое испарение / 
Пер. с англ. О. Л. Голубева, В. Г. Павлова. Москва, 1980.

А. Г. Наумовець

Автока ́р (від авто... і англ. саr — візок) — само-
хідний візок із двигуном внутрішнього згорян-
ня. На деяких А. є підйомна платформа або кран. 
Застосовується для перевезення вантажів на не-
велику віддаль у портах, на пром. підприємствах 
і залізнич. станціях. Вантажопідйомність А.  — 
2 т, швидкість руху — 5–10 км/год. А. заміняють 
електрокарами.

Автоката ́ліз (від авто... і каталіз)  — збіль-
шення швидкості хім. реакції за рахунок того, 
що один з її продуктів є каталізатором або 
реагентом цієї ж або спряженої реакції. Перебіг 
автокаталітичних реакцій нелінійний і опи-
сується, зазвичай, сигмоїдою: спочатку швид-
кість перетворення невелика (індукційний пе-
ріод), потім вона різко зростає в міру накопи-
чення продукту, що каталізує реакцію, а тоді 
зменшується вна слідок зниження концентрації 
реагентів. Прикладами автокаталітичних реак-
цій є кислотний гідроліз естерів (продуктом-
каталізатором  — карбонова к-та), окиснення 
малонової кислоти перманганатом калію (ката-
лізується йонами Mn2+), галоформна реакція. 
А.  є причиною існування осцилюючих (авто-
коливальних) реакцій, що характеризуються 

Автоіонізація
Рис. 2. Діаграма потенц. енергії електрона в сильн. електр. полі 
біля поверхні металу

Автоіонізація
Рис. 1. Діаграми потенц. енергії 
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періодичною нерівноважною зміною швидко-
сті реакції та концентрацій реагентів (і каталі-
заторів): реакції Бєлоусова—Жаботинського, 
Бріггса—Раушера (Briggs—Rauscher), реакція 
«йодного годинника» тощо. А.,  а також нега-
тивний А  широко поширені в біол. системах. 
А.  запропонований як один із механізмів ви-
никнення життя (абіогенезу).

Літ.: Soai K., Sato I., Shibata T. Asymmetric autocatalysis 
and the origin of chiral homogeneity in organic compounds. 
Chem. Rec. 2001. 1. (4).

А. В. Кулініч

Автокефа ́лія (від авто… і ϰεφαλή — голова) — 
принцип управління автокефальною церквою, 
який полягає в повному самоврядуванні, адм. 
незалежності церкви від інших єдиновірних 
церков (на відміну від більш обмеженої автоно-
мії церковної).
А. церкви виявляється в таких правах: а) обира-
ти і поставляти предстоятеля церкви (що здій-
снюють без жодних погоджень її архієреї); б) ви-
з начати своє влаштування й адм. управління; 
в) видавати закони і правила (Статути помісних 
церков); г)  освячувати святе миро; ґ)  канонізу-
вати святих; д)  встановлювати нові чинопослі-
дування та співи (за умови, що вони не супере-
чать догматам богослужбових текстів); е) скли-
кати свої Помісні собори та запрошувати на них 
ієрархів інших церков; є)  ініціювати скликання 
Вселенського Собору; ж)  самостійно вершити 
церк. суд.
Принцип А. не обґрунтований у Св.  Письмі  — 
утвердився через церк. традицію. Питання про 
право на А. є складним і суперечливим через 
відсутність правил та канонів визнання. У пра-
восл. канонах немає правил не лише надання А., 
але й її позбавлення. Традиційне підґрунтя за-
провадження А.: а) політ. самостійність тер., на 
якій планується утворити автокефальну церкву; 
б) географічна віддаленість цієї тер. від осн. тер. 
киріархальної церкви («матері-церкви»); в) знач-
на етнічна специфічність регіону. Заснувати 
нову автокефальну церкву може: а)  єпископат 
Вселенської церкви; б) єпископат церкви автоке-
фальної, до якого входить відповідна помісна 
церква. Право надання А. пов’язане з  юрид. й 
канон. аксіомою: ніхто не може надати іншому 
більше прав, ніж має сам, тобто самостійність 
надає лише та церква, яка вже її має.
А. не є постійним статусом: церкви набували та 
втрачали А. в процесі історії; А. мала різні інтер-
претації й конотаціі, породжені відповідними 
культ., соц. та політ. контекстами. А. повністю 
залежить від конкретних умов існування поміс-
ної церкви (політично незалежна д-ва, підтрим-
ка д-ви, нац. єдність тощо), визнання правосл. 
етнічних особливостей і визнання киріархаль-
ною церквою.

Літ.: Єленський В.  Є. Автокефалія // Людина і світ. 
1997. № 10; Лотоцький О. Автокефалія: У 2 т. (Репринт). 
Київ, 1999. Т. 1; Саган О. Н. Вселенське православ’я. Суть. 
Історія. Сучасний стан. Київ, 2004; Лубський В. І. Кано-
нічне право. Київ, 2012.

А. М. Киридон

Автокефа ́льна це́рква — статус помісної церк-
ви, що здобула автокефалію (крім статусу А. ц., 
існують статуси автономної церкви та самовряд-
ної церкви). Залишаючись частиною Вселенської 
церкви, дотримуючись єдності у вірі, виконанні 

таїнств, канон. установлень, А. ц. має право на 
самостійне внутр. уп равління згідно з власним 
статутом і церковно-адм. приписами. Керується 
синодом, на чолі якого стоїть патріарх, архієпис-
коп або митрополит. Першоієрарха церкви оби-
рають і поставляють єпископи (34-те правило 
святих Апостолів, яке регламентує питання 
церковної організації), а першоієрарх самостій-
но поставляє архієреїв (8-ме правило Третього 
Вселенського собору хри стиянства). Усі А.  ц. 
рівноправні.
Значення терміна А.  ц. історично трансформу-
валося. У візантійську епоху «автокефальними» 
називалися архієпископії, незалежні від місце-
вого митрополита та безпосередньо підлеглі 
пат ріаршій юрисдикції. У сучасному розумінні 
поняття А.  ц. вжито в 540 стосовно діяльності 
Кіпрського митрополита. У  945–959 імп. Кос-
тянтин Багрянородний тлумачив А.  ц. як таку, 
що має повну суверенність. Перші А. ц. утвори-
лися на тер. сх. частини Римської імперії і суміж-
них з нею д-в у 4 ст. У результаті відокремлення 
ряду патріархій і митрополій провінцій Візантії 
постали чотири А. ц.: 1) Константинопольська; 
2)  Александрійська; 3)  Антиохійська; 4)  Єруса-
лимська. Розвиваючись, правосл. церкви нама-
галися вивільнитися з-під імператорської і па-
тріаршої влади Константинополя, тож утворю-
валися нові А. ц. 
Сучасний загальновизнаний перелік А. ц. викла-
дений у диптихах (списках помісних правосл. 
церков), де кожна церква посідає певне місце, 
має порядковий номер — т. з. ранг честі. Ці ран-
ги склалися історично — за такими принципа-
ми, як давність церков, хронологічна послідов-
ність проголошення автокефалії, політичне зна-
чення міст із кафедрами перших єпископів. 
Сьогодні, за Диптихом, прийнятим у Констан-
тинопольській церкві, налічується 14  А.  ц.: 
1)  Константинопольська; 2)  Але ксандрійська; 
3) Ан тиохійська; 4) Єрусалимська; 5) Російська; 
6) Сербська; 7) Румунська; 8) Болгарська; 9) Гру-
зинська; 10) Кіпрська; 11) Елладська; 12) Поль-
ська; 13)  Албанська; 14)  Чеських земель і Сло-
ваччини. У Диптиху, прийнятому в Російській 
правосл. церкві, — 15 А. ц.: 1) Константинополь-
ська; 2)  Александрійська; 3)  Антиохійська; 
4)  Єру салимська; 5)  Російська; 6)  Грузинська; 
7)  Сербська; 8)  Румунська; 9)  Болгарська; 
10)  Кіпрська; 11)  Елладська; 12)  Албанська; 
13) Польська; 14) Чеських земель і Словаччини; 
15)  Американська і Канадська. Нині статусу 
А.  ц. домагаються Македонська, Чорногорська, 
Американська та Українська церкви.
У сучасній Україні немає визнаної на світовому 
рівні А.  ц., що є багатовекторною проблемою 
для духовенства, вірян, держави. Хоча й діє Ук-
ра їнська автокефальна православна церква, яка 
має тривалу іст. традицію та авторитет у сусп-ві. 
Тож залишаються актуальними питання воз-
з’єд нання різних укр. церков в єдину помісну 
Українську правосл. церкву та визнання її авто-
кефалії з боку Константинопольського патріар-
хату.

Літ.: Єленський В. Є. Автокефалія // Людина і світ. 
1997. №10; Лотоцький О. Автокефалія: У 2 т. (Репринт). 
Київ, 1999. Т. 1; Саган О. Н. Вселенське право слав’я. 
Суть. Історія. Сучасний стан. Київ, 2004; Лубський В. І. 
та ін. Канонічне право : підручник / За ред. Лубсько-
го В. І. Київ, 2012.

А. М. Киридон
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Автокла ́в (від авто... і лат. сlavis — ключ) — у 
техніці — непроникний апарат для проведення 
різних процесів під тиском, більшим за атмос-
ферний, і за нагрівання. А.  винайдений 1679 
франц. фізиком Д. Папеном. За умов, створюва-
них в А., пришвидшуються хім. реакції й збіль-
шується вихід продукту. Розрізняють А. оберто-
ві, хитні, вертик., горизонт. й колонні. Вони ма-
ють різну форму й місткість. А.  обладнують 
конт рольно-вимірюв. приладами, теплообмін-
никами тощо. На внутр. поверхню А.  іноді на-
носять антикороз. покриття. А.  застосовують у 
виробництві автоклавних матеріалів, хім. і 
харч. пром-сті, металургії. У медицині А. — апа-
рат для стерилізування насич. водяною парою 
хірург., операц., перев’я зувал. матеріалу, інстру-
ментів, багатьох живильних середовищ, лаб. по-
суду, ін’єкційних розчинів тощо.

Літ.: Мала гірнича енциклопедія: У 3 т. Донецьк, 2004–
2013

Автокла ́вні матеріа́ли — кам’яні матеріали на 
основі вапняно-кремнеземних або змішаних 
в’я жу чих речовин, оброблені насиченою парою 
в автоклавах. Цементувальною речовиною в 
А. м. є гідросилікати кальцію, що утворюються 
внаслідок фіз.-хім. взаємодії складників суміші 
(вапна, піску, води). А. м. виготовляють здебіль-
шого з місц. матеріалів і відходів пром-сті (вап-
на, пісків, зол, шлаків, горілих порід). А. м. виріз-

няються щільною або ніздрюватою структурою, 
їхня об’ємна маса становить 300 ÷ 2400  кг/м3. 
З  А.  м. виготовляють великорозмірні елементи 
споруд, блоки, камені, звукоізоляц. вироби, об-
лицьовувальні матеріали.

Літ.: Боженов П. И. Технология автоклавных материа-
лов. Ленинград, 1978; Кривенко П. В. та ін. Будівельне 
матеріалознавство.  Вид. 3. Київ, 2012.

Автоколива ́льна систе́ма  — це динамічна 
сис тема, в якій можуть існувати автоколивання. 
Час виникнення автоколивань та їхні параметри 
визначаються внутр. властивостями самої А.  с. 
У багатьох випадках її можна розділити на три 

складники (рис. 1) — коливальний пристрій, що 
є носієм коливання, джерело енергії, яке під-
живлює автоколивання, та клапанний пристрій, 
що забезпечує надходження енергії від джерела 
до колив. пристрою. Напр., у механ. годиннику 
(рис. 2) колив. пристроєм є маятник (4), джере-
лом енергії  — заведена пружина або гиря  (1), 
клапанним пристроєм  — анкерна вилка  (3) зі 
спусковим колесом (2). 
У генератора високочастотних автоколивань 
колив. пристроєм зазвичай є електр. колив. кон-
тур, джерелом енергії  — джерело живлення 

стал. струму, клапанним пристроєм — електрон-
ний підсилювач зі зворотним зв’язком. Щоб ко-
ливання були незгасн. та період., необхідно ви-
конати дві умови: енергія, яка надходить від 
джерела, має компенсувати втрати в колив. при-
строї за період коливань; частки енергії мають 
вчасно надходити до колив. пристрою. Ці умови 
виконуються завдяки колу додатного зворотно-
го зв’язку, яке керує клапаном щодо моментів 
живлення колив. пристрою та рівня часток енер-
гії, необхідн. для підтримування незгасних ко-
ливань. Якщо амплітуда коливань є меншою за 
усталене значення, енергія, що надходить до ко-
лив. пристрою, перевищує втрати за період, уна-
слідок чого амплітуда зростає. Такий характер 
додатн. зворотн. зв’язку забезпечує самозбу-
дження А. с., тобто наростання коливань у ній з 
будь-яких малих значень. У разі перевищення 
по точною амплітудою усталеного значення, 
енер гія зменшується й амплітуда наближається 
до усталеного значення, тобто автоколивання є 
стійкими. Деякі А.  с. для збудження коливань 
потребують початк. поштовху (механ.  — у го-
диннику, електр. — у електронному генераторі). 
Такий поштовх виводить коло ДЗЗ на режим по-
чатк. зростання амплітуди коливань. Подальше 
усталення параметрів автоколивань відбуваєть-
ся як у попередньому випадку. 

Літ.: Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория 
ко лебаний. Москва, 1981; Харкевич А. А. Автоколебания. 
2-е изд. Москва, 2009.

В. П. Смирнов

Автокорегува ́ння (від авто... і лат. corrigere — 
виправляти, спрямовувати) — 1)  Напівавтома-
тична або автоматична коректура перед друку-
ванням, спрямована на виправлення орфогра-
фічних, пунктуаційних і стилістичних помилок. 
Виконується за допомогою таких інструментів, 
як AfterScan, OnlineCorrection.com та ін. 2) Удос-
коналення зображення в графічних редакторах 
для розмірів, рівнів, кривих, кольору, яскравості 
чи контрасту тощо.

Автокра ́тія (від грец. αύτοϰρἀτεια — самовлад-
дя) — форма політичного режиму, де найвища 
державна влада належить одному су б’єктові 
(мо нарху, вождеві, фюреру, дуче, каудильо 
тощо). Цей су б’єкт є джерелом і носієм суверені-
тету держ. влади, має вищу законодавчу, вико-
навчу й судову владу, його термін перебування 
при владі законодавчо необмежений або визна-
чається самим правителем. Підлеглі цілковито 
залежать від волі верховного правителя, відсут-
ній конт роль сусп-ва за його діяльністю. Насе-
лення (зокрема економічно панівний клас) пря-
мої правової участі в утворенні держ. органів не 
бере або його участь має формальний характер 
й істотно не впливає на функціонування держ. 
ін-тів. Автократичні форми д-ви характеризу-
ються міцною централізованою владою, при 
якій місцеві органи є лише виконавцями волі 
вищих органів. Відносини між владою й підлег-
лими значною мірою ґрунтуються на засобах 
примусу, насильстві, легітимні й моральні нор-
ми відіграють другорядну роль або взагалі ігно-
руються. Задля демонстрації підтримки прави-
теля народом, іноді проводяться референдуми і 
плебісцити, але вони не відбивають адекватно ні 
волі більшості, ні інтересів електорату. Автократ 
юридично не відповідає за свої дії або ж чинний 
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Автоклав медичний  
(до 3 атм): 1 — кришка;  
2 — гумова прокладка;  
3 — отвір для надходження 
пари; 4 — водопарова камера;  
5 — металічний кожух;  
6 — стерилізаційна камера; 
7 — шар азбесту;  
8 та 14 — спускові крани;  
9 — підставка;  
10 та 12 — крани для 
заправляння води;  
11 — рівень води;  
13 — манометр;  
15 — запобіжний клапан

Автоклавні матеріали. а. Внутрішня структура автоклавного 
газобетону; б. Внутрішня структура неавтоклавного газобетону

а

Структура автоколивальної системи (рис. 1)

Зворотній зв’язок

Джерело 
енергії Клапан Коливальний 

пристрій

Автоколивальна система 
(рис. 2)
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державно-правовий механізм фактично не пе-
редбачає такої відповідальності чи забезпечує 
йому можливість ухилятися від неї. 
Дефініція А. використовується також для позна-
чення необмежених повноважень в якійсь із 
сфер держ. діяльності. Соц. аспектами появи А. 
є невдоволення громадян, безробіття, соц. не-
справедливість, високий рівень інфляції, політ. 
пасивність лідерів д-ви, націоналізм.
За способом заміщення посади глави д-ви А. 
класифікують на: спадкоємну (абсолютна мо-
нархія); легальну [виникає в результаті виборів 
осіб (ін-тів), яким надаються необмежені повно-
важення)]; нелегальну (виникає внаслідок на-
сильницького захоплення влади). Залежно від 
обсягу функцій управління громад. жит тям (зо-
крема екон. сферою), взятих на себе держ. орга-
нами, А. поділяються на: тоталітарні (засновані 
на моральній підтримці більшістю населення, 
припускають його формально-демонстраційну 
участь у формуванні ор ганів держ. влади й ак-
тивне втручання д-ви в усі сфери громад. жит-
тя); авторитарні (характеризуються відносною 
самостійністю д-ви та її апарату, незалежністю 
останніх від певних соц. сил; втручання автори-
тарної д-ви в сусп. життя обмежене, як правило, 
лише політ. сферою). Якщо д-ві загрожують не-
с табільність, анархія, безвладдя, А. певною мі-
рою виправдана. До А. відносять деспотичні 
монархії Стародавнього Сходу, тиранічні прав-
ління в деяких старогрецьких д-вах, Римську й 
Візантійську імперії, абсолютні монархії нового 
часу.

Літ.: Brzezinski Z., Fridrich С. Totalitarian Dictatorship 
and Autocracy. Cambridge, 1965; Феномен восточного дес-
потизма: Структура управления и власти / Отв. ред. Н. А. 
Иванов. Москва, 1993; Хорос В. Г., Мирский Г. И., Майда-
ник К. Л. и др. Авторитаризм и демократия в развиваю-
щихся странах / Отв. ред. В. Г. Хорос. Москва, 1996; Ол-
сон  М. Возвышение и упадок народов : Экономический 
рост, стагфляция и институциональный склероз. Ново-
сибирск, 1998; Олсон М. Влада і процвітання. Подолання 
комуністичних і капіталістичних диктатур / Перекл. з 
англ. А. Іщенка. Київ, 2007; Нисканен У. Автократическая, 
демократическая и оптимальная формы правления. 
Фискаль ные решения и экономические результаты. Мо-
сква, 2013.

Б. Л. Дем’яненко 

Авто́ліз (від авто… і ліз…) — самоперетрав-
лювання, розпад тканин організмів під впли-
вом їхніх гідролітичних ферментів (див. Гідро-
лази). У живому орг-мі А. відбувається під час 
деяких фізіол. процесів, пов’язаних із розвит-
ком орг-му і диференціюванням клітин (напр., 
атрофія хвоста у пуголовка в процесі мета-
морфозу або руйнування тканин у лялечек ко-
мах з повним перетворенням), злоякісних но-
воутвореннях, стиглих плодах та ін. А. відбува-
ється й під час розкла дання відмерлих рослин і 
трупів тварин; у мікроорганізмів — під час 
старіння або в разі уш коджень. Після смерті 
клітини відбувається інтенсивний розпад вуг-
леводів, АТФ, конформаційні зміни білків та 
зміни, пов’язані з гідролітичним розпадом, змі-
нюється співвідношення швидкостей біохім. 
реакцій та активність ферментних систем. Яви-
ще А. використовують у ба гатьох виробничих 
процесах (ферментація тю тюну, чаю, дозріван-
ня (витримання) м’яса, силосування кормів, 
виготовлення вин та ін.

Літ.: Павловский П. Е., Пальмин В. В. Биохимия мяса. 
Москва, 1975; Янчева М. О., Пешук Л. В., Дроменко О. Б. 
Фізико-хімічні основи технології м’яса та м’ясопродуктів. 
Київ, 2009. 

Автолітогра ́фія  (від авто… і літографія) — 
1) Вид літографії, який полягає в тому, що зоб-
раження на літограф. камінь (металеву пласти-
ну) наносить власноручно автор-художник, на 
відміну від репродукційної літографії, в якій ав-
торський оригінал переносить на камінь (плас-

тину) майстер-літограф. 2)  Відбиток такого зо-
браження. Технікою А. користувалися видатні 
укр. художники, зокрема, в Україні в 19  ст.  — 
Т.  Шевченко, К.  Трутовський, М.  Мурашко, 
в 20 ст. — В. Касіян, Г. Пустовійт, М. Дерегус.

Автоло ́гія (від авто… і грец. λόγος — слово, 
вчення) — вживання слів у прямому значенні на 
противагу словам і висловам, ужитим у перен. 
значенні, властивому худ. тропам (алегорія, ме-
тафора тощо). У худ. л-рі (зокрема в поезії) для 
створення образності найчастіше використову-
ють образотворчі можливості метафоричного, 
додаткового значення слова. Водночас пряме 
вживання слова, тобто А., — засіб створення 
худ. виразних картин дійсності. Приклади А. є в 
поезіях Т.  Шевченка «Садок вишневий коло 
хати», «Ой, сяду я під хатою» та ін.

Автомагістра ́ль  (від авто… і магістраль)  — 
автомобільна дорога, яка має 4 та більше смуг 
руху, огородження на узбіччях і роздільній сму-
зі, перетинає в різних рівнях ін. дороги, залізн. і 
трамвайні колії, пішохідні й велосипедні доріж-
ки, шляхи проходу тварин та обгороджена сіт-
кою або ін. видом огорожі, що мінімізує можли-
вість несанкціон. доступу на дорогу тварин і 
людей. В Україні до А. відносять автом. дороги 
заг. користування 1-ї категорії, які познач. відпо-
відн. дорожніми знаками. Обо в’яз ковою вимо-
гою до А.  є  розділення зустр. трансп. потоків і 
відсутність будь-яких пересічень у одному рівні, 
а також зведений до мінімуму вплив на режим 
руху осн. потоку окремих автомобілів, що з’їжд-
жають або виїжджають на А. Задля цього обла-
штовують окрему перехідно-швидкісну смугу 
для гальмування перед з’їжджанням з автома-
гістралі та окрему перехідно-швидкісну смугу 
для розгону під час виїзджання на неї, а також 

Автолітографія. Федір 
Конюхов. Останній шлях Наомі 
Уемура, 1989



199

Авт

укріплену смугу узбіччя для вимушеної зупинки 
або стоянки автомобілів у непередбачених ви-
падках. Рух тихохідних трансп. засобів, гужово-

го транспорту, велосипедистів і пішоходів, а та-
кож руху автомобілів заднім ходом А. забороне-
ний. Геометр. параметри А. у плані й профілі, 
дорожнє покриття та його стан мають забезпе-
чувати безпечний, плавний і комфортний рух 
автомобілів із дозволеними швидкостями (регу-
люються дорожніми знаками), що, зазвичай, 
більші, ніж на ін. автом. дорогах.

Літ.: ДБН В 2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Части-
на І. Проектування. Частина II. Будівництво. Київ, 2015; 
ДСТУ 4100:2014. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. 
Правила застосування. Київ, 2015; Правила дорожнього 
руху України. Київ, 2016.  

В. Я. Савенко

Автома́т (від грец. αὐτόματος — самодіючий) — 
1) Пристрій чи сукупність пристроїв, які вико-
нують за заданим алгоритмом без безпосеред-
ньої участі людини всі операції в процесах отри-
мання, перетворення, передавання та викорис-
тання енергії, матеріалів або інформації. Прог-
рама А. задається в його конструкції (годинник, 
торговий А.) або ззовні — за допомогою носіїв 
інформації, копіювальними або моделювальни-
ми пристроями. А.  часто використовують для 
роботи у важкодоступних чи зовсім не доступ-
них для людини сферах (радіоактивні зони, кос-
мос, окремі види металургійного та гірничого 
вир-ва) і в умовах, небезпечних для життя та 
здоров’я людини. Використання А. сприяє зрос-
танню продуктивності та поліпшенню умов 
праці, підвищенню точності та якості технол. 
процесів і відповідних виробів, зростанню на-
дійності й загальної культури виробництва та 
кваліфікації персоналу.
2) У кібернетиці — модель математична реаль-
но існуючих або принципово можливих систем, 
які здійснюють перетворення дискретної інфор-
мації. А.  — схематизований алгоритм, обчис-
лення за яким можна розглядати як деякий про-
цес, що описується своєю множиною станів, по-
чатковим станом і правилами переходу зі стану 
до стану. Ці переходи можуть виконуватися за-
лежно від зовн. впливів (вхідних даних), під 
впливом деякого випадкового механізму або в 
ін. спосіб, напр., за вибором деякої «живої істо-
ти». Процес, у якому переходи виконуються під 
впливом зовн. дій, моделюється за допомогою А. 
Використання А. дає змогу моделювати багато 

Автомагістраль

машин, зокрема складники комп’ю тера, дослі-
дити питання розв’язності та складності різних 
задач. А. також використовують під час дослід-
ження граматичної структури мов. А. складаєть-
ся з трьох частин — вхідної стрічки, керувально-
го пристрою зі скінченною пам’яттю й допоміж-
ної, або робочої, пам’яті. Вхідну стрічку можна 
розглядати як лінійну послідовність кліток, або 
комірок, кожна з яких містить точно один вхід-
ний символ з деякого скінченного вхідного ал-
фавіту. За допомогою вхідної стрічки зображу-
ється інформація, що надходить на вхід А. Вхід-
на головка у кожний момент читає одну вхідну 
комірку. За один крок роботи А. вхідна головка 
може зміститися на одну комірку вліво, залиши-
тися нерухомою або зміститися на одну комірку 
вправо. А., який ніколи не переміщує свою вхід-
ну головку вліво, наз. одностороннім. Пам’ять 
А. — структура, в якій записуються, зберігають-
ся та зчитуються додаткові дані, що А. викорис-
товує під час роботи. Для кожного виду А. 
строго визначено тип пам’яті, функції доступу 
до неї та її перетворення. А. може не мати па-
м’яті. Тип пам’яті часто визначає назву А. Керу-
вальний пристрій складається зі скінченної 
мно жини станів і відображень, які залежно від 
попередньої конфігурації дають змогу визна-
чити нову конфігурацію А., напрямок перемі-
щення вхідної головки (якщо вона не односто-
роння), інформацію для друкування (якщо в 
автоматі передбачено функцію друкування), 
інформацію, що заносять у пам’ять і витягують 
з пам’яті (якщо автомат має робочу пам’ять).
3) Індивідуальна автоматична зброя. 

Літ.: Глушков  В.  М. Синтез цифрових автоматов. 
Моск ва, 1962; Глушков В. М. Введение в АСУ. Киев, 1972; 
Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, пе-
ревода и компиляции. Т. 1. Москва, 1978; Гостєв В. І. Сис-
теми керування з цифровими регуляторами. Київ, 1990; 
Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорію 
автоматов, языков и вичислений. Москва, 2002; Капі-
тонова  Ю.  В. та ін. Основи дискретної математики. 
Київ,  2002; Бондаренко  М.  Ф., Білоус  Н.  В., Руткас  А.  Г. 
Комп’ютерна дискретна математика. Харків, 2004; Попо-
вич М. Г., Ковальчук О. В. Теорія автоматичного керуван-
ня. Київ, 2007. 

Автоматиза ́ція виробни́цтва  — застосуван-
ня та впровадження автоматичних засобів, що 
дає змогу звільнити людину від безпосередн. 
участі в тех. процесі. Сучасна автоматизації 
теорія є міждисциплінарною й об’єднує досяг-
нення різн. областей знань — математики, елек-
троніки, фізики, хімії, кібернетики, біоніки. Ви-
окремлюють 3 етапи розвитку А. На 1-му етапі 
осн. увага приділялась створенню автоматів і 
напівавтоматів, що стало наслідком розвитку та 
поліпшення конструкції робоч. машин і верста-
тів. А. вироб. процесів охоплює лише частину 
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операцій оброблення, у  той час як збирання, 
контролювання тощо здійснюється вручну або 
засобами механізації. 2-м етапом А. є створення 
автоматичних машин, які поєднують виконання 
операцій оброблення, контролю, збирання, па-
кування тощо. Автоматичні машини утворюють 
автоматичну лінію, яка виконує весь комплекс 
операцій, окрім налагодження. 3-й етап А. пов’я-
за ний з електронною А. матеріального вир-ва й 
обігу, наук.-техн. та інформ.-комп’ютерн. рево-
люції. Характеризується створенням промисло-
вих «інтелектуальних» роботів, які здатні сприй-
мати навколишню інформацію, обробляти її та 
приймати рішення. Це створює передумови для 
формування комплексн. «безлюдних» вир-в, на 
яких найповніше діятиме закон зменшення жи-
вої та збільшення уречевленої праці.

Літ.: Хлытчиев М. С. Основы автоматики и автомати-
зации производственных процессов. Москва, 1985; Хау-
штайн Х.-Д. Гибкая автоматизация. Москва, 1990; Мочер-
ний С. В. та ін. Економічний енциклопедичний словник: 
У 2 т. Львів, 2005. Т. 1.

К. О. Ільченко

Автоматиза ́ція управлі́ння війська ́ми (си́
лами) — процес створення і втілення в діяль-
ність штабів електронної обчислювальної техні-
ки та різноманітних сполучених із нею тех. при-
строїв з відповідним інформац. і математ. забез-
печенням з метою підвищення боєздатності 
військ і ефективності управління ними. А. у. в. (с.) 
включає створення автоматизованих систем 
управління військами (силами) та бойовими за-
собами, а також автоматизованих систем спец. 
призначення. Для А. у. в. (с.) можуть застосову-
ватися різні за призначенням і можливостями 
електронно-обчислювальні машини та їхні ком п-
лекси, пристрої введення й виведення інформа-
ції, засоби її наочного відображення і докумен-
тування. Осн. процеси, що автоматизуються: 
збір інформації про свої війська, війська про-
тивника та місцевість; обробка, оформлення, 
поширення інформації, зокрема її друк і наочне 
відображення; проведення оперативних, тех. та 
ін. розрахунків; передача інформації у вищі, під-
порядковані, взаємодіючі штаби. Теорет. осно-
вою А. у. в. (с.) є теорія управління військами, 
теорет. основи військ. кібернетики й інформації.

Літ.: Вернер І. Є. та ін. Автоматизовані інформаційні 
системи органів управління військами. Київ, 2014.

 Г. І. Іващенко

Автомати́зм (від грец. αὐτόματισμος — само-
чинне діяння) — 1) У фізіології — ритмічна ак-
тивність клітин, тканин або органів, спричинена 
дією збудника, що міститься в них самих. Проя-
вами А. є ритмічні скорочення відрізків кишки, 
серця (навіть після видалення їх з орг-му), коли-
вання війок епітеліальних клітин, рух прото-
плазми в клітинах рослин тощо. А. зумовлюєть-
ся циклічністю процесів обміну речовин у клі-
тинах або періодичною зміною їх збудливості. 
У деяких органах (напр., у серці) така періодич-
ність властива спец. утворам — т. з. водіям рит-
му, які спонукають орган до ритмічної діяльнос-
ті. Іноді термін А. вживають для позначення 
сте реотипних, закріплених умовно-рефлектор-
них або ритмічних при роджених рухів, але та-
кий А. зумовлюється періодичною дією утворів 
спинного та головного мозку, розміщених поза 
органами руху.

Літ.: Ноздрачев А. Д. Физиология вегетативной нерв-
ной системы. Ленинград, 1983; Анатомия и физиология 
проводящей системы сердца // Клиническая аритмология. 
Москва, 2009; Дудель Й., Рюэгг Й., Шмидт Р. и др. Физиоло-
гия человека: В 3 т. / Пер. с англ. Москва, 2010. Т. 1.
2) У психології — мимовільні, неусвідомлювані 
компоненти діяльності людини. Розрізняють А. 
первинні, природжені (див. Інстинкт) і вторин-
ні, набуті за життя внаслідок багаторазового 
повторення дій (див. Навички). Вторинні А. у 
вигляді звичок відіграють важливу роль у вихо-
ванні, а особливо у політехнічному та виробни-
чому навчанні. Людина здатна свідомо контро-
лювати свої автоматичні і автоматизовані рухи 
та дії, гальмуючи їх, відповідно спрямовуючи 
або переносячи в ін. види діяльності. Фізіол. 
природа А. як рефлекторного явища розкрита в 
працях І. М. Сєченова, В. М. Бехтерєва, І. П. Пав-
лова, П. К. Анохіна. В Україні над проблемою А. 
працювали В. П. Протопопов, Д. Ф. Ніколенко, 
Д. Г. Елькін, М. Ю. Малков та ін.
3) У психіатрії — А. психічний, синдром Кан-
динського — Клерамбо — вид психопатологіч-
них проявів, який полягає в тому, що пацієнт 
відчуває власні психічні процеси (розумові, 
сенсорні, моторні) так, наче вони нав’язані сто-
роннім впливом. Назву отримав від прізвищ 
психіатрів В. Кандинського (Росія) і Г. Г. де Кле-
рамбо (Франція). В. Кандинський під час військ. 
служби на флоті раптово почав відчувати на собі 
нібито психічний тиск з боку царської охорон-
ної служби. Згодом описав свої відчуття у наук. 
праці, назвавши їх псевдогалюцинаціями. Неза-
лежно від В. Кандинського власні симптоми 
А. психічний описав Г. Г. де Клерамбо, який хво-
рів на шизофренію. Обидвоє через хворобу по-
кінчили життя самогубством.
А. психічний найчастіше спостерігається при 
параноїдній формі шизофренії, але може бути й 
епізодичним розладом свідомості при ін. пси-
хічних, соматичних захворюваннях, а також при 
інтоксикації. Приміром, хворий на епілепсію 
може раптово втратити свідомість, але продов-
жувати виконувати впорядковані дії: йти вули-
цею, їхати у транспорті, водити ручкою по папе-
ру (якщо до того писав); оговтавшись, не пам’я-
тає, що з ним відбувалося.
Види А. психічного: моторний (хворому здаєть-
ся, що він рухається за чужою волею, відтак 
рухи його виглядають неприродними і скути-
ми); асоціативний (хворий відчуває сторонній 
вплив на свої думки та ідеї, нерідко вислов-
люється про себе у пасивному стані); сенсорний 
(проявляється псев догалюцинаціями, які в уяві 
пацієнта мають фантастичну природу). Лікуван-
ня А. полягає в одночасному застосуванні пси-
хотропних засобів і психотерапії, метою якої є 
підвищити критику пацієнта до свого стану, на-
вчити відрізняти хворобливі прояви від реаль-
ності, інтегрувати його в соціум, на   в чи ти пра-
вильно реагувати на стрес. Подальший реабілі-
тац. період передбачає відвідування гру пових 
психотерапевт. сеансів, підтри мую чої пси хо-
фар макотерапії, ведення здорового способу 
життя та уникнення провокацій хвороби (стре-
сів та ін. екзогенних чинників), працевлашту-
вання.

Літ.: Кербиков О. В.и др. Психиатрия. 2-е изд. Москва, 
1968; Рассел Дж. Синдром психического автоматизма. 
Москва, 2012.

О. С. Чабан




